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Předmět: Nedostatek hmatatelných výsledků v reakci na usnesení Parlamentu ze dne 18. června 
2020 o financování biomedicínského výzkumu a léčby postcovidového syndromu

Dne 18. června 2020 přijal Evropský parlament usnesení, v němž vyzval k navýšení finančních 
prostředků na biomedicínský výzkum myalgické encefalomyelitidy / chronického únavového 
syndromu (ME/CFS) a na opatření ke zlepšení péče o pacienty s tímto onemocněním v EU.

Přední odborníci v oboru poukazují na to, že postcovidový syndrom povede k výraznému zvýšení 
počtu pacientů s ME/CFS, protože toto onemocnění se často objevuje právě po prodělané infekci. 
ME/CFS se tedy může stát nejzávažnějším dlouhodobým zdravotním následkem pandemie.

Je však nutné konstatovat, že ani dva roky od přijetí zmíněného usnesení nepodnikla Komise žádné 
konkrétní kroky v duchu parlamentního textu. Oznámila sice, že provede „scoping study“ ke zjištění, 
jakým způsobem by ME/CFS a jiné nedostatečně probádané choroby spojené s postcovidovým 
syndromem mohly být zahrnuty do budoucích pracovních programů Horizont Evropa. Oficiální datum 
zahájení studie však sděleno nebylo. Dalším důležitým pilířem boje proti tomuto onemocnění by 
mohla být evropská podpora na výzkum biomarkerů, centra klinického výzkumu a klinická hodnocení 
ve spolupráci s farmaceutickým průmyslem. Současně je třeba uvažovat o zahrnutí ME/CFS do 
evropské referenční sítě pro vzácná neurologická onemocnění.

Už před pandemií se v EU nacházely dva miliony pacientů s ME/CFS a postcovidový syndrom 
způsobuje, že se každý měsíc objevují desítky tisíc nových případů. Čelíme tedy krizi veřejného 
zdraví a Komise musí začít jednat.

1. Jak Komise hodnotí svou reakci na usnesení Parlamentu z 18. června 2020 a kdy bude oficiálně 
zahájena avizovaná studie?

2. Podpořila by Komise vznik evropské sítě biomedicínského výzkumu ME/CFS, která by mohla 
například vycházet ze zkušeností a poznatků již existující sítě EUROMENE a vyústit ve vytvoření 
evropského centra špičkového výzkumu pro toto onemocnění, které by se mohlo stát vzorem pro 
podobná regionální centra v členských státech?

3. Podpoří Komise spolupráci se soukromým sektorem v zájmu zvýšení počtu klinických hodnocení 
v oblasti ME/CSF a vytvoření vazby mezi ME/CFS a postcovidovým syndromem?

4. Poskytuje Komise podporu na zahrnutí ME/CFS do působnosti evropských referenčních sítí?
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