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1. PROBLEMATICA 

Bolile rare (BR) sunt boli care pun în pericol viața sau provoacă o invaliditate cronică, având o 
prevalență redusă și un grad ridicat de complexitate. Majoritatea bolilor rare sunt boli genetice, 
restul fiind, printre altele, cancere rare, boli autoimune, malformații congenitale, boli toxice și 
infecțioase. Acestea necesită o abordare globală bazată pe eforturi combinate deosebite în 
vederea prevenirii unei morbidități semnificative sau a unei mortalități premature care poate fi 
evitată, precum și în vederea îmbunătățirii calității vieții sau a potențialului socio-economic al 
persoanelor afectate.  

• Un program de acțiune comunitară cu privire la bolile rare, inclusiv bolile genetice, a 
fost adoptat pentru perioada 1 ianuarie 1999 - 31 decembrie 20031. Acest program a definit o 
prevalență ca fiind redusă atunci când boala afectează mai puțin de 5 din 10 000 de 
persoane din Uniunea Europeană.  

• Deși această rată a prevalenței de 5 la 10 000 pare a fi redusă, ea reprezintă un număr de 
aproximativ 246 000 de persoane per boală rară din Uniunea Europeană cu 27 de state 
membre (SM).  

• Pe baza cunoștințelor științifice actuale, între 5 000 și 8 000 de BR diferite afectează un 
procent de până la 6% din populația totală a UE într-un anumit moment al vieții. Cu alte 
cuvinte, aproximativ 15 milioane de cetăţeni din Uniunea Europeană (cu 27 SM) sunt 
afectați sau vor fi afectați de o BR.  

• Conform surselor disponibile din literatura medicală2, mai puțin de 100 de boli rare, cum ar 
fi sindromul Brugada, sindromul Guillain-Barré, sclerodermia sau defectele tubului neural, 
au o prevalență care se apropie de pragul de 5 la 10 000. Cea mai mare parte a BR, precum 
hemofiliile, sarcomul Ewing, distrofia musculară Duchenne sau boala Von Hippel-Lindau, 
sunt foarte rare, afectând una sau mai puțin de o persoană la 100 000. Mii de BR, precum 
boala Pompe, hemiplegia alternativă sau sindromul Ondine, afectează în Europa doar un 
număr redus de pacienți. Pacienții care suferă de boli foarte rare și familiile acestora sunt 
deosebit de izolați și vulnerabili. 

• Există, de asemenea, o mare diversitate în ceea ce privește vârsta la care apar primele 
simptome: jumătate din BR pot apărea la naștere sau în timpul copilăriei (de exemplu 
sindromul Williams, sindromul Prader-Willi, retinoblastomul). Restul BR pot apărea la 
maturitate (de exemplu boala Huntington, boala Creutzfeld Jacob, scleroza laterală 
amiotrofică). 

• Majoritatea BR sunt boli genetice, însă acestea pot apărea și ca urmare a expunerilor la 
mediu în timpul sarcinii sau mai târziu pe parcursul vieții, fiind adesea combinate cu 
susceptibilitatea genetică. Unele dintre acestea sunt forme rare sau complicații rare ale 
bolilor comune. 

• BR diferă, de asemenea, din punctul de vedere al gravității și al formei de manifestare. 
Speranța de viață a pacienților cu BR este redusă în mod semnificativ. Multe dintre acestea 

                                                 
1 Decizia nr. 1295/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 1999 de adoptare a unui program de acțiune comunitară cu 

privire la bolile rare în cadrul acțiunilor din domeniul sănătății publice (1999 - 2003). 
2 Prevalența bolilor rare: Studiu bibliografic iulie 2007 - Orphanet 
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sunt boli complexe, degenerative și care provoacă o invaliditate cronică, în timp ce altele 
sunt compatibile cu o viață normală – dacă sunt diagnosticate la timp și urmărite și/sau 
tratate în mod adecvat. Acestea afectează capacitățile fizice, abilitățile psihice, capacitățile 
comportamentale și senzoriale și provoacă invalidități. Unele invalidități sunt însoțite, 
adesea, de numeroase consecințe funcționale (definite ca polihandicap sau plurihandicap). 
Aceste invalidități intensifică sentimentul de izolare, pot reprezenta o sursă de 
discriminare și pot reduce posibilitățile educaționale, profesionale sau sociale.  

• Condiții relativ comune pot ascunde boli rare de bază, de exemplu autismul (simptom 
principal în sindromul Rett, sindromul X fragil, sindromul Angelman, fenilcetonuria adultă, 
boala Sanfilippo etc.) sau epilepsia (scleroza tuberoasă, sindromul Shokeir, sindromul 
Dravet etc.). Multe stări clasificate în trecut ca fiind deficiențe mentale, infirmitate motorie 
cerebrală, autism sau psihoză reprezintă manifestări ale unor boli rare, care încă nu au fost 
caracterizate. Multe tipuri de cancer, inclusiv toate tipurile de cancer care afectează copiii, 
sunt boli rare, la fel ca și majoritatea malformațiilor congenitale.  

• Cercetarea bolilor rare s-a dovedit a fi utilă pentru o mai bună înțelegere a mecanismului 
afecțiunilor comune precum obezitatea și diabetul, acestea reprezentând un model de 
disfuncție a unui proces biologic. Cercetarea bolilor rare a jucat un rol esențial în 
identificarea majorității genelor umane identificate până în prezent, precum și la 
descoperirea unui sfert din medicamentele inovatoare care au fost autorizate pe piața UE 
(medicamente orfane). Cu toate acestea, cercetarea bolilor rare este nu numai insuficientă, 
ci și dispersată în diverse laboratoare în întreaga UE. În condiții de piață obișnuite, industria 
farmaceutică nu este interesată să investească în medicamente și echipamente medicale 
pentru tratarea afecțiunilor rare datorită pieței foarte limitate pe care o reprezintă fiecare 
boală rară. Acesta este motivul pentru care BR sunt denumite și „boli orfane”: acestea sunt 
„orfane” de scopul cercetării și de interesul pieții, precum și de politicile de sănătate publică. 

• Cu toate că bolile rare contribuie în mod semnificativ la morbiditate și mortalitate, acestea 
lipsesc din sistemele informaționale de asistență medicală, datorită absenței unor sisteme de 
codificare și de clasificare adecvate. 

• Lipsa politicilor specifice de sănătate privind BR și deficitul de expertiză în domeniu au 
drept consecință diagnostice întârziate și un acces limitat la îngrijirea medicală. Acest lucru 
conduce la deficiențe fizice, psihologice și intelectuale suplimentare, uneori nașteri de 
frați/surori afectați/afectate, tratamente inadecvate sau chiar dăunătoare, precum și pierderea 
încrederii în sistemul de asistență medicală. Cu toate acestea, unele BR sunt compatibile cu 
o viață normală dacă sunt diagnosticate la timp și urmărite în mod adecvat. 

• Interesul acordat bolilor rare reprezintă un fenomen relativ nou în majoritatea SM ale UE. 
Până nu demult, autoritățile de sănătate publică și factorii de decizie politică au ignorat, în 
mare parte, aceste provocări, datorită divizării dezbaterilor politice în jurul numărului ridicat 
de BR diferite, în defavoarea recunoașterii aspectelor comune ale tuturor BR. 

• Serviciile naționale de asistență medicală pentru diagnosticul, tratamentul și reabilitarea 
persoanelor afectate de boli rare diferă în mod semnificativ în ceea ce privește 
disponibilitatea și calitatea acestora. Cetățenii din SM și/sau din regiuni din cadrul SM 
dispun de un acces inegal la servicii de specialitate și medicamente orfane. Câteva state 
membre au abordat cu succes unele dintre problemele ridicate de raritatea bolilor, în timp ce 
altele nu au preconizat încă soluții posibile. 

2. SFERA DE APLICARE A ACŢIUNII EUROPENE 
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• Legitimitatea acțiunii comunitare în domeniul BR rezultă în mod clar din îmbinarea 
principiului subsidiarității [„Uniunea nu intervine (cu excepția domeniilor care sunt de 
competența sa exclusivă) decât în cazul în care acțiunea acesteia este mai eficientă decât 
acțiunea luată la nivel național, regional sau local”] cu temeiul juridic al acțiunii UE în 
domeniul sănătății publice, la articolul 152, care prevede: „În definirea și punerea în 
aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Comunității se asigură un nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane. Acțiunea Comunității, care completează politicile naționale, 
are în vedere îmbunătățirea sănătății publice și prevenirea bolilor și afecțiunilor umane, 
precum și a cauzelor care pun în pericol sănătatea umană”.  

• Strategia comunitară privind BR este legată, de asemenea, de punerea în aplicare a valorilor 
europene, cum ar fi lupta împotriva discriminării, inclusiv a discriminărilor pe bază de 
invaliditate, precum și protecția drepturilor omului. 

• Având în vedere caracteristicile specifice ale BR – număr limitat de pacienți și lipsa 
cunoștințelor și a expertizei în domeniu – acestea pot fi caracterizate drept un domeniu unic 
cu o valoare adăugată europeană foarte ridicată. Nu există probabil niciun alt domeniu al 
sănătății publice în care colaborarea dintre 27 de abordări naționale diferite să poată fi 
atât de eficientă și de valoroasă ca în cazul BR. Acest lucru este pe deplin recunoscut și 
acceptat atât de factorii de decizie naționali, cât și de cei europeni, precum și de toate părțile 
interesate. Necesitatea de a unifica resursele deosebit de limitate poate fi abordată doar într-
un mod coordonat la nivel european.  

• Cercetarea BR necesită colaborarea între echipe aparținând unor discipline diferite și 
accesul la datele și la materialul biologic colectate la nivel european, pentru a asigura 
mărimea adecvată a eșantionului. Proiectele de cercetare colaborativă și proiectele de 
coordonare prezintă o importanță deosebită în acest domeniu, la fel ca și stabilirea 
infrastructurilor comune: registre, baze de date, arhive și platforme tehnice. 

• Pacienții care suferă de o boală rară ar trebui să aibă drepturi egale cu ale celorlalți 
pacienți în ceea ce privește prevenirea, diagnosticul și tratamentul. Dezvoltarea unei 
colaborării europene pentru furnizarea de asistență medicală și de servicii medicale 
pacienților cu BR va avea un potențial major de a aduce beneficii cetățenilor europeni prin: 

- compensarea experienței limitate a profesioniștilor care se confruntă cu bolile rare; 
- îmbunătățirea accesului cetățenilor UE la tratamente care necesită o anumită 

concentrare/unificare a resurselor (infrastructura și cunoștințele) sau a expertizei; 
- oferirea unei șanse maxime de succes pacienților, prin schimbul de expertiză și 

resurse; 
- utilizarea eficientă a resurselor prin concentrarea acestora, dacă este cazul; 
- acordarea de sprijin în vederea schimbului de cunoștințe și oferirea de pregătire 

profesioniștilor din domeniul sănătății; 
- oferirea unor puncte de referință care să contribuie la dezvoltarea și răspândirea 

bunelor practici în întreaga Europă; 
- acordarea de ajutor țărilor care dispun de resurse insuficiente în domeniul asistenței 

medicale, pentru a garanta o gamă completă de servicii ultra-specializate de cea mai 
înaltă calitate. 

• Peste 2 000 de BR pot fi diagnosticate cu ajutorul unui test biologic. Având în vedere acest 
număr ridicat de BR și necesitatea de a dezvolta și valida un set de probe de diagnostic 
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pentru fiecare dintre acestea, nicio țară nu poate să asigure, din resurse proprii, testarea 
biologică necesară.  

• Accesul la informații reprezintă un drept absolut. Furnizarea de informații exacte cu privire 
la fiecare din miile de BR, adaptate la nevoile profesioniștilor din domeniul sănătății, 
precum și a pacienților și a familiilor acestora, constituie o provocare care poate fi abordată 
doar la nivel european, în pofida faptului că sunt necesare traduceri în limbile naționale și 
adaptări la sistemele naționale de asistență medicală. 

• Multe BR sunt foarte rare. Familiile izolate ar trebui să fie informate mai bine în legătură cu 
serviciile adecvate disponibile. Acest lucru poate fi pus mai bine în aplicare numai la nivel 
european cu ajutorul instrumentelor adecvate, precum servicii de internet și linii pentru 
apeluri telefonice de urgență. 

3. ACTIVITĂŢI ANTERIOARE ŞI ACTUALE ÎN DOMENIILE BR 

În temeiul articolului 152, a fost adoptat un program de acțiune comunitară cu privire la BR, 
inclusiv bolile genetice, pentru perioada 1 ianuarie 1999 – 31 decembrie 2003. Obiectivul 
programului a fost acela de a contribui, împreună cu alte măsuri comunitare, la garantarea unui 
nivel ridicat de protecție a sănătății în ceea ce privește BR. Ca prim efort al UE în acest 
domeniu, s-a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii cunoștințelor și facilitării accesului la 
informațiile referitoare la aceste boli.  

BR reprezintă în prezent una din prioritățile Programului de acțiune comunitară în domeniul 
sănătății publice 2003-20083. În conformitate cu planurile de activitate ale DG SANCO privind 
punerea în aplicare a programului în domeniul sănătății publice, principalele linii de acțiune 
definite de DG SANCO sunt: 

• sprijinirea rețelelor informaționale privind BR și a dezvoltării bunelor practici; considerând 
proiectele privind BR drept un criteriu general, DG SANCO acordă prioritate rețelelor cu 
caracter general, care centralizează informații referitoare la un număr cât mai mare de BR - 
nu doar la o anumită boală specifică – în vederea îmbunătățirii informațiilor, a monitorizării 
și a supravegherii.  

• crearea unei structuri europene consultative, grupul operativ pentru bolile rare (sprijinit de un 
secretariat științific)4, în calitate de structură europeană de referință în ceea ce privește 
schimbul de bune practici; 

• coordonarea eforturilor de acțiune din cadrul programului în domeniul sănătății publice cu 
eforturile de cercetare din cadrul programelor PC6 și PC7.  

BR reprezintă în continuare o prioritate în cadrul acțiunilor întreprinse în temeiul noului program 
în domeniul sănătății publice (2008-2013). Poziția comună adoptată de Consiliu la 22 martie 2007 
în vederea adoptării unei Decizii a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a celui 
de-al doilea program de acțiune comunitară în domeniul sănătății (20072013)5 prevede la 
punctul 2.2.2 din anexă: „Promovarea acțiunilor de prevenire a principalelor boli cu importanță 
deosebită, având în vedere povara generală a bolilor în spațiul comunitar, precum și a acțiunilor 

                                                 
3 Decizia nr. 1786/2002/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 de adoptare a unui program de acțiune comunitară 

în domeniul sănătății publice (2003-2008) 
4 A se vedea http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_5_en.htm 
5 Propunerea modificată de Decizie a Paramentului European și a Consiliului de stabilire a celui de-al doilea program de acțiune comunitară în 

domeniul sănătății și protecției consumatorilor (2007-2013) COM(2006) 234 final 



 6

privind bolile rare, în cazul cărora acțiunea comunitară de abordare a cauzelor acestora poate 
aduce o contribuție însemnată la eforturile întreprinse la nivel național”. 

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Cartea Albă, intitulată „Împreună 
pentru sănătate: O abordare strategică pentru UE 2008-2013”6 recunoaște, de asemenea, BR 
drept o prioritate. 

Sub răspunderea DG ENTR și EMEA (Agenția Europeană pentru Medicamente), CE pune în 
aplicare o politică privind medicamentele orfane. Regulamentul privind produsele 
medicamentoase orfane (Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane7) a avut drept 
obiectiv stabilirea criteriilor de desemnare a medicamentelor orfane în cadrul UE și descrie 
stimulentele (de exemplu, exclusivitatea pe piață timp de 10 ani, asistența în elaborarea 
protocoalelor, accesul la procedura centralizată privind autorizația de comercializare) pentru a 
încuraja cercetarea, dezvoltarea și comercializarea medicamentelor necesare tratării, prevenirii și 
diagnosticării BR. Legislația farmaceutică a UE a completat în 2003 această politică printr-o 
procedură centralizată obligatorie la nivelul UE privind autorizarea comercializării tuturor 
medicamentelor orfane.  

În 2000, a fost înființat un Comitet pentru produsele medicamentoase orfane (COMP)8 în cadrul 
EMEA, care are sarcina de a revizui cererile depuse de persoane fizice sau de societăți care 
solicită „desemnarea ca medicament orfan” a produselor pe care acestea doresc să le dezvolte 
în vederea diagnosticării, prevenirii sau tratării BR.  

Timp de șapte ani, Comisia Europeană, EMEA și SM au oferit industriei farmaceutice 
stimulente în vederea cercetării, dezvoltării și comercializării unor astfel de medicamente 
orfane, printre altele, în domenii precum cancerul, afecțiunile metabolice, imunologia, 
afecțiunile cardiovasculare și respiratorii. În condiții normale de piață, astfel de medicamente nu 
ar putea fi dezvoltate. Comisia are obligația de a publica un inventar detaliat al tuturor acestor 
stimulente. Până în prezent au fost publicate două rapoarte, în 2002 și, respectiv, 2006. Ultimul 
raport, publicat de DG ENTR la 26 iunie 2006, subliniază faptul că politica UE privind 
medicamentele orfane reprezintă un succes și, în ansamblu, una dintre cele mai de succes 
politici ale UE. În perioada cuprinsă între aprilie 2000 și august 2007, EMEA a primit peste 740 
de cereri de desemnare a unui medicament ca medicament orfan. În iulie 2007, peste 40 de 
medicamente orfane noi au primit autorizație de comercializare pentru tratamentul a peste 40 
de boli rare care pun în pericol viața sau provoacă o invaliditate cronică. În plus, alte peste 500 
de medicamente au fost deja desemnate de către COMP ca medicamente orfane, însă acestea 
sunt încă testate clinic. Raportul9 descrie, de asemenea, stimulentele naționale puse în practică 
până în prezent. Situația diferă foarte mult de la un SM la altul, unele dintre acestea punând 
accent pe sprijinirea continuării cercetării (de exemplu Spania sau Germania), în timp ce altele 
se axează pe centre de asistență medicală și centre de specialitate (țările scandinave, Danemarca, 
Italia). O singură țară a abordat aspectul privind BR în mod global, printr-un plan de acțiune la 
nivel național (Franța, pentru perioada 2005-2008). Cu toate acestea, SM nu garantează încă 
acces deplin la fiecare medicament orfan autorizat. 

Proiectele de cercetare privind bolile rare sunt sprijinite de programele cadru comunitare de 
cercetare și dezvoltare tehnologică10. În cadrul programului cadru actual, PC7, tema sănătății, 
                                                 
6 A se vedea http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm 
7 Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane 
8 A se vedea http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP/COMP.html 
9 A se vedea http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/orphanmp/doc/inventory_2006_08.pdf. 
10 A se vedea http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 
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unul dintre cele zece subiecte propuse în cadrul programului specific intitulat „Cooperare”, are 
drept obiectiv sprijinirea cooperării transnaționale sub diferite forme în întreaga Uniune și în 
afara acesteia, îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor europeni, sporirea competitivității și 
creșterea capacității inovatoare a industriilor și societăților din domeniul sănătății în Europa, 
abordând, în același timp, problemele de sănătate existente la nivel mondial. Accentul se va 
pune pe cercetarea translațională (transpunerea descoperirilor fundamentale în aplicații clinice, 
inclusiv validarea științifică a rezultatelor experimentale), dezvoltarea și validarea unor noi 
terapii, identificarea unor metode de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, inclusiv 
promovarea sănătății copiilor, a îmbătrânirii sănătoase, a unor instrumente de diagnosticare și 
tehnologii medicale, precum și a unor sisteme de sănătate durabile și eficiente. Mai exact, 
cercetarea bolilor rare în cadrul PC7 se axează pe studii desfășurate în întreaga Europă privind 
istoria naturală, fiziopatologia, precum și pe dezvoltarea intervențiilor preventive, de diagnostic 
și a celor terapeutice.  

Proiectul ERA-NET sprijinit de PC6 este dedicat bolilor rare (E-Rare)11 și are drept obiectiv 
dezvoltarea activităților comune și transnaționale (studii privind programele naționale, 
identificarea deficiențelor și a suprapunerilor între programele și activitățile de cercetare 
naționale referitoare la BR). E-Rare vizează stabilirea unei cooperări durabile și de lungă 
durată între partenerii din SM, coordonarea programelor naționale de cercetare cu scopul de a 
înlătura fragmentarea cercetării privind BR și de a promova abordări interdisciplinare, precum și 
armonizarea și dezvoltarea de sinergii în cadrul programelor naționale și/sau regionale de 
cercetare ale țărilor participante, elaborarea unei politici de cercetare comune privind BR și 
sprijinirea unei poziții competitive favorabile față de cercetarea privind BR în alte regiuni ale 
globului, precum America de Nord și Asia. 

DG SANCO a instituit Grupul la nivel înalt privind serviciile de sănătate și asistență medicală 
(HLG) ca mijloc de promovare a recomandărilor prezentate în cadrul procesului de reflecție 
asupra mobilității pacienților. Unul din grupurile de lucru ale acestui Grup la nivel înalt 
abordează rețelele de referință ale centrelor de expertiză în domeniul BR. În 2006, grupul 
operativ pentru BR a prezentat HLG un raport intitulat „Contribuție la elaborarea politicilor: 
Pentru o colaborare europeană privind serviciile de sănătate și asistență medicală în domeniul 
BR”12, care actualizează informațiile privind rețelele de referință din Europa. Raportul descrie 
modul de utilizare a conceptului de rețele de referință pentru BR în Europa, precum și funcțiile 
respective ale acestora. Planurile de activitate 2006 și 2007 pentru punerea în aplicare a 
programului comunitar în domeniul sănătății publice au abordat, ca prioritate în domeniul BR, 
dezvoltarea rețelelor europene de referință pentru BR. În baza acestei priorități, au fost selectate 
pentru finanțare câteva proiecte pilot13 (în următoarele domenii: fibroza cistică, afecțiunile 
hemoragice rare, deficiența de alfa-1-antitripsină, porfiriile, dismorfologia, limfomul pediatric 
Hodking, histiocitoza și bolile pediatrice neurologice).  

În acest sens, articolul 16 din Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind serviciile de sănătate14 prevede: „Statele membre, în strânsă colaborare cu 
Comisia, facilitează dezvoltarea rețelelor de referință europene pentru a oferi o asistență 
medicală de înaltă calitate și rentabilă pacienților care se află într-o stare ce necesită o anumită 
concentrare a resurselor sau a expertizei.” 

RESPONSABILIZAREA PACIENŢILOR 
                                                 
11 A se vedea http://www.e-rare.eu/cgi-bin/index.php 
12 A se vedea http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_8_en.htm 
13 Proiectele 2007 sunt selectate pentru finanțare și ar trebui să primească cofinanțare cu condiția finalizării cu succes a procedurilor de negociere 

cu Comisia Europeană și a semnării acordului de subvenționare. 
14 A se vedea http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient_mobility_en.htm 
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Banca Mondială definește responsabilizarea ca fiind „procesul de creștere a capacității 
persoanelor fizice sau grupurilor de a alege sau de a transforma alegerile respective în acțiuni 
sau rezultate dorite.” Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a descris responsabilizarea ca 
fiind „o condiție esențială pentru sănătate” și „un parteneriat proactiv și o strategie de auto-
îngrijire a pacientului, de îmbunătățire a rezultatelor privind sănătatea și a calității vieții în 
rândul bolnavilor cronici”. Având în vedere aceste definiții, responsabilizarea reprezintă o 
necesitate pentru pacienții care suferă de BR cronice, greu de gestionat și atât de rare încât 
realizarea de progrese necesită eforturi imperative de coordonare, fiind în mare măsură 
marginalizate, atât de către comunitatea de cercetători, cât și de către comunitatea medicală și de 
factorii de decizie politică. Pacienții cu BR și organizațiile care îi sprijină sunt printre cele mai 
responsabilizate grupuri din sectorul sănătății, în special ca rezultat al propriei lupte pentru 
afirmare și pentru îmbunătățirea asistenței. În cadrul cercetării în domeniul BR, acestea au 
deschis calea unei noi ere prin eliminarea lacunelor ignorate în mare parte de către cercetarea 
publică, pe de-o parte, care a trecut cu vederea solicitările și așteptările acestora și, pe de altă 
parte, de către cercetarea determinată de piață, care limitează proiectele de cercetare la cele 
considerate ca fiind suficient de profitabile pentru a justifica investiții private. Organizațiile de 
pacienți joacă, în prezent, un rol activ și instrumental în stabilirea politicilor și proiectelor de 
cercetare în domeniul BR. Datorită numărului mare de BR, există peste 1 700 de organizații de 
pacienți în Europa. Multe dintre acestea sunt organizate în alianțe naționale ale BR și/sau 
afiliate unor organizații-umbrelă europene, specifice anumitor boli, și/sau unor organizații-
umbrelă europene dedicate BR, cum ar fi de exemplu Organizația europeană a bolilor rare 
(Eurordis)15. Eurordis cuprinde organizații din 33 de țări, stabilind un dialog direct între 
Comisia Europeană, alte părți interesate și comunitatea pacienților cu boli rare. 

4. OBIECTIVE  

Obiectivul prezentului document este acela de a face un rezumat al elementelor necesare 
eficientizării politicilor de abordare a problemei importante pe care bolile rare o reprezintă în 
Europa. Obiectivul strategic al intervenției CE în acest domeniu vizează îmbunătățirea șansei 
pacienților de a primi la timp un diagnostic, informații și îngrijiri corespunzătoare. Această 
dorință contribuie, la rândul său, la realizarea unui obiectiv mai general – o îmbunătățire a 
rezultatelor medicale, iar, prin aceasta, o creștere a speranței de viață sănătoasă, un indicator 
esențial al Strategiei de la Lisabona16.  

Acest lucru necesită: 

• consolidarea cooperării între programele UE: aceste programe includ programele 
comunitare în domeniul sănătății publice, programele cadru de cercetare și dezvoltare 
tehnologică, strategia privind medicamentele orfane, regulamentul privind medicamentele de 
uz pediatric17 și strategia privind terapiile avansate, viitoarea directivă privind serviciile de 
sănătate18, programul statistic comunitar19, precum și orice altă inițiativă comunitară actuală 
sau viitoare.  

• încurajarea UE-27 în procesul de elaborare a politicilor naționale de sănătate care să 
garanteze accesul egal și disponibilitatea prevenirii, diagnosticării, tratamentului și 

                                                 
15 A se vedea http://eurordis.org 
16 A se vedea http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_en.htm 
17 Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și 

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 
726/2004  

18 A se vedea http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/news_en.htm 
19 Decizia nr. 2367/2002/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind programul statistic comunitar pentru 

perioada 2003-2007 modificată prin Decizia nr. 787/2004/CE 
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reabilitării pentru persoanele cu BR. De asemenea, sunt necesare mai multe inițiative în ceea 
ce privește creșterea conștientizării publice în SM. Alături de vizarea opiniei publice, aceste 
eforturi ar trebui să fie orientate spre profesioniștii din domeniul serviciilor medicale și 
sociale, precum și spre factorii de decizie, administratorii serviciilor sociale și de sănătate, 
precum și spre mass-media. Acest lucru ar putea fi realizat în special prin intermediul unei 
campanii anuale de sporire a gradului de conștientizare. 

• garantarea că liniile directoare politice comune sunt elaborate și partajate în întreaga 
Europă: acțiuni specifice – în domenii precum cercetarea, centrele de referință, accesul la 
informații, stimulente pentru dezvoltarea medicamentelor orfane și a screeningului – vor 
face parte dintr-o strategie comună de ansamblu privind BR. Se preconizează, de asemenea, 
că prezenta comunicare va consolida cooperarea dintre SM, în contextul unui cadru 
comunitar.  

Aceste obiective cu caracter general vor fi realizate prin intermediul unor obiective și acțiuni 
specifice. 

4.1. Îmbunătățirea identificării și cunoașterii BR 

• O definiție comună a BR în cadrul UE: Definiția existentă a BR în cadrul UE a fost 
adoptată prin programul de acțiune comunitară cu privire la BR pentru perioada 1999 -
 2003, ca desemnând acele boli care prezintă o prevalență de mai puțin de 5 la 10 000 de 
persoane în Uniunea Europeană. Aceeași definiție este utilizată de EMEA pentru 
desemnarea medicamentelor orfane (regulamentul), precum și de câteva SM, care au adoptat 
inițiative specifice, precum Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Spania. Cu toate 
acestea, Regatul Unit, Suedia și Danemarca folosesc definiții diferite. Cu toate că definiția 
actuală este considerată de către unele părți interesate ca fiind prea vastă, UE preferă 
menținerea acesteia. 

Întrebarea 1: Este actuala definiție UE a bolilor rare satisfăcătoare? 

• O mai bună codificare și clasificare a BR: UE ar trebui să coopereze strâns cu Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) în procesul de revizuire a ICD existente (clasificarea 
internațională a bolilor) pentru a garanta faptul că BR pot fi codificate în mod adecvat, astfel 
încât acestea să poată fi identificate în toate sistemele informaționale de sănătate. Acest 
lucru necesită sprijinul unui grup de lucru privind clasificarea și codificarea BR care să 
funcționeze ca grup de lucru consultativ pe lângă OMS în cadrul procesului de revizuire a 
ICD20. Este necesară, de asemenea, o cooperare activă a programului statistic comunitar de 
îndată ce noua ICD-11 este disponibilă, pentru a garanta utilizarea noii versiuni a ICD, 
inclusiv a noilor coduri pentru BR, în certificatele de deces și în sistemele de clasificare la 
ieșirea din spital din toate SM. Un efort similar ar trebui realizat pentru a garanta o 
codificare adecvată a BR în sistemele de codificare SnowMed și MedDRA. 

Întrebarea 2: Sunteți de acord că există o necesitate urgentă de îmbunătățire a codificării și a 
clasificării în acest domeniu? 

• Realizarea unui inventar al BR: printre cauzele care conduc la neglijarea problemei BR se 
numără nerecunoașterea bolilor rare. Este necesar să se realizeze la nivel comunitar un 
inventar exact al BR, care să fie actualizat în mod regulat, clasificat pe specialități medicale, 
în funcție de prevalență, mecanism și etiologie, astfel încât să se maximizeze conștientizarea 

                                                 
20 A se vedea http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html 
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și să se asigure un sprijin documentar cercetării și stocării datelor, în general. Comisia 
Europeană ar trebui să ofere sprijin financiar pentru realizarea acestei activități prin 
intermediul programului în domeniul sănătății publice.  

Întrebarea 3: Poate un inventar european al bolilor rare să contribuie la o mai bună abordare a 
BR de către sistemul dumneavoastră național/regional? 

4.2. Îmbunătățirea prevenirii, diagnosticării și îngrijirii pacienților cu BR 

• Difuzarea informațiilor adecvate: elementul esențial necesar pentru îmbunătățirea 
diagnosticării și îngrijirii în domeniul BR este furnizarea de informații exacte într-un format 
adaptat nevoilor profesioniștilor și ale persoanelor afectate. Începând cu 2000, baza de date 
Orphanet21 pentru BR a furnizat informații cu privire la peste 5 000 de boli, în șase limbi. 
Aceasta pune la dispoziție o enciclopedie cuprinzătoare a bolilor rare; un anuar al serviciilor 
profesionale din 35 de țări; un anuar al centrelor europene de referință; o bază de date a 
medicamentelor orfane, care oferă informații privind stadiul de dezvoltare și disponibilitatea 
acestora în țările UE, precum și o gamă de alte servicii pentru categorii specifice de părți 
interesate, inclusiv un sistem de obținere a diagnosticelor pe baza simptomelor și a semnelor 
și o serie de recomandări pentru situații de urgență. Comisia Europeană ar trebui să 
continue, prin intermediul programului în domeniul sănătății publice și al PC7, să asigure 
sprijin financiar pentru realizarea acestei activități. 

• Sprijinirea rețelelor informaționale: O acțiune prioritară o reprezintă garantarea 
schimbului de informații prin intermediul rețelelor informaționale europene existente, pentru 
a promova o mai bună clasificare, pentru a elabora strategii și mecanisme privind schimbul 
de informații între părțile interesate, pentru a defini indicatori de sănătate relevanți, pentru a 
elabora date epidemiologice comparabile la nivelul UE, precum și pentru a sprijini schimbul 
bunelor practici și pentru a elabora măsuri destinate grupurilor de pacienți. Proiectele aflate 
în desfășurare și-au dovedit deja importanța. Sprijinirea unor asemenea tipuri de proiecte ar 
trebui realizată atât la nivelul SM, cât și la nivel comunitar. Este importantă, de asemenea, 
sprijinirea conferințelor internaționale specifice de consens. Comisia Europeană ar trebui, 
prin intermediul programului de sănătate publică și PC7, să acorde sprijin financiar în 
vederea realizării acestei activități. 

• Dezvoltarea centrelor naționale/regionale de referință și stabilirea rețelelor UE de 
referință: În cazul în care bolile sunt rare, expertiza este, de asemenea, limitată. Unele 
centre de expertiză (denumite și centre de referință) au elaborat o expertiză care este utilizată 
pe scară largă de către alți profesioniști din țările respective sau chiar la nivel internațional. 
În unele țări, aceste centre sunt recunoscute în mod oficial, însă în majoritatea țărilor acestea 
sunt cunoscute numai cu numele. CE a hotărât să acorde prioritate cooperării și schimbului 
de cunoștințe între aceste centre, considerând aceasta ca fiind abordarea cea mai eficientă. 
Au fost elaborate câteva principii privind rețelele europene de referință, inclusiv privind 
rolul acestora în abordarea BR sau a altor stări care necesită asistență de specialitate, precum 
și privind numărul de pacienți și alte câteva criterii pe care aceste centre ar trebui să le 
îndeplinească. Rețelele europene de referință ar trebui să servească drept rețele de cercetare 
și de cunoștințe, actualizând cele mai recente rezultate științifice și contribuind la obținerea 
acestora, tratând pacienții din alte SM și garantând disponibilitatea unităților de tratament 
ulterior, dacă este cazul. Definiția rețelelor europene de referință ar trebui să reflecte, de 
asemenea, nevoia distribuirii adecvate a serviciilor și a expertizei în întreaga Uniune 

                                                 
21 A se vedea http://www.orpha.net/ 
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Europeană extinsă. Raportul grupului operativ al UE pentru BR, intitulat „Contribuție la 
elaborarea politicilor: Pentru o colaborare europeană privind serviciile de sănătate și 
asistența medicală în domeniul BR”22 recomandă ca SM să contribuie la identificarea 
centrelor lor de specialitate și să le sprijine financiar cât mai mult posibil. Raportul 
recomandă, de asemenea, ca SM să elaboreze căi de asistență medicală pentru pacienții lor, 
prin instituirea unei cooperări între toate centrele de expertiză necesare din țară sau din 
străinătate, dacă este cazul. În raport se recomandă, de asemenea, ca programele UE 
relevante să acorde în continuare sprijin financiar rețelelor de referință ale centrelor de 
expertiză din domeniul BR, până în momentul punerii la dispoziție a unei evaluări a 
rezultatului procesului de realizare a rețelelor, care să permită întreprinderea de noi acțiuni. 

Întrebarea 4: Ar trebui ca rețelele europene de referință să acorde prioritate transferului de 
cunoștințe? Mobilității pacienților? Ambelor? În ce mod? 

• Dezvoltarea serviciilor de sănătate on-line în domeniul BR: Serviciile electronice 
elaborate prin Orphanet și alte proiecte finanțate de UE reprezintă o dovadă clară a 
modului în care tehnologiile electronice pot contribui la stabilirea legăturii între pacienți, la 
schimbul de baze de date între grupurile de cercetare, la colectarea datelor necesare 
cercetării clinice, la înregistrarea pacienților care doresc să participe la cercetarea clinică, 
precum și la prezentarea cazurilor experților, toate acestea contribuind la îmbunătățirea 
calității diagnosticării și a tratamentului. Instrumentele on-line și cele electronice sunt 
deosebit de eficiente și ar trebui să constituie o componentă principală a strategiei UE 
privind BR. Acestea pot salva viața persoanelor cu BR în situații de urgență. Comisia 
Europeană ar trebui să acorde sprijin financiar în vederea realizării acestei activități, prin 
intermediul programului în domeniul sănătății publice, a PC și a SM. 

Întrebarea 5: Ar trebui puse în aplicare instrumente on-line și electronice în acest domeniu? 

• Disponibilitatea și accesibilitatea unor teste exacte de diagnostic, inclusiv teste 
genetice: Multe BR pot fi diagnosticate în prezent utilizând un test biologic, care este 
adesea un test genetic. Aceste teste reprezintă elemente esențiale ale unei gestionări 
adecvate a pacientului, întrucât permit stabilirea unui diagnostic timpuriu, iar, uneori, 
conduc la efectuarea unui test de screening familial în cascadă sau a unui test prenatal. 
Având în vedere numărul mare de teste și nevoia de a dezvolta și valida un set specific de 
probe de diagnostic pentru fiecare dintre acestea, nicio țară nu poate dispune de resursele 
economice pentru a efectua această testare. Acest lucru are drept rezultat un schimb al 
materialului referitor la pacient și realizarea de testări dincolo de granițele naționale. Fluxul 
transfrontalier constituie, în mod clar, un mecanism care va acoperi o lacună semnificativă 
în ceea ce privește disponibilitatea testelor pentru BR. Este necesară inițierea și facilitarea 
acestui schimb prin adoptarea unor standarde și proceduri convenite la nivelul UE, 
definite în mod clar și transparente. Este necesară, de asemenea, concilierea diferențelor de 
reglementare existente între țări în ceea ce privește practicile privind confidențialitatea, 
rambursarea, transportul și păstrarea probelor, precum și certificarea laboratoarelor. 
Laboratoarele trebuie încurajate să participe la teste interlaboratoare, acordând rezultatelor 
o atenție deosebită în momentul raportării acestora. Ar trebui să se asigure consiliere 
genetică înainte și după testare. Acest lucru necesită un sprijin adecvat (în funcție de 
numărul de teste efectuate într-un an) al laboratoarelor de referință. Diferite părți 

                                                 
22 A se vedea http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/contribution_policy.pdf 
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interesate (Comisia Europeană23, Consiliul Europei și, în special, OCDE24) au depus în 
ultimii doi ani eforturi pentru a sprijini politica laboratoarelor privind asigurarea calității. 

Întrebarea 6: Ce se poate face pentru a îmbunătăți în continuare accesul la testarea calitativă a 
BR? 

• Evaluarea strategiilor privind screeningul populației (inclusiv screeningul neonatal) 
referitoare la BR: Screeningul neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei și a 
hipotiroidismului congenital reprezintă o practică curentă în Europa, dovedindu-se deosebit 
de eficient în prevenirea handicapurilor la copiii afectați. Pe măsura dezvoltării tehnologiei, 
în prezent se pot realiza multe teste, inclusiv testarea prin sisteme automate și la preț redus a 
unei game largi de BR, în special a afecțiunilor metabolice și a bolilor genetice, în general. 
Acest lucru nu ar trebui să constituie un motiv pentru introducerea acestora în politicile de 
screening a populației, în lipsa unei evaluări atente în conformitate cu criteriile prevăzute de 
OMS în 1965 (a se verifica), deoarece screeningul poate fi dăunător persoanelor controlate 
și necesită fonduri publice importante. În prezent, nu există un consens cu privire la bolile 
care justifică o abordare sistematică de screening în conformitate cu criteriile OMS. 
Organizarea de screeninguri pentru populații țintă sau screeninguri țintă depinde de multe 
aspecte, cum ar fi calitatea și fiabilitatea testului, disponibilitatea unui tratament/intervenții 
eficient/eficiente a persoanelor depistate, prevalența bolii și gravitatea acesteia, precum și 
preferința/valoarea atribuită de către societate screeningului. Se recomandă încurajarea 
cooperării în acest domeniu pentru a produce dovezi pe care să se bazeze deciziile luate la 
nivelul SM. 

Întrebarea 7: Considerați că există o necesitate majoră de a realiza o evaluare la nivel european a 
unui potențial screening al populației pentru depistarea BR? 

• Măsuri preventive primare atunci când este posibil: Există puține BR în cazul cărora este 
posibilă o prevenire primară. Factorii de mediu contribuie la cauzarea unei game largi de 
malformații congenitale rare, precum și a unor cancere la copii. Pentru prevenirea acestor 
BR, este necesar să se pună accent pe perioada anterioară conceperii și pe perioada sarcinii 
prin măsuri de sănătate publică care vizează principalii factori determinanți ai stării de 
sănătate – nutriția, obezitatea, consumul de alcool, fumatul, consumul recreațional de 
droguri și poluarea mediului. În ceea ce privește vaccinarea împotriva bolilor precum 
rubeola (pentru prevenirea sindromului rubeolic congenital), trebuie să se țină seama de 
consecințele migrației care are loc între țări cu politici diferite privind vaccinarea. În plus, 
trebuie să se acorde atenție femeilor înainte de concepție și în perioada timpurie a sarcinii, în 
vederea gestionării bolilor cronice precum diabetul, epilepsia și infertilitatea. Printre 
intervențiile posibile se numără creșterea consumului de acid folic de către femei înainte de 
momentul concepției, pentru a preveni defectele tubului neural (de exemplu spina bifida) și 
alte malformații. Multe studii dovedesc faptul că un consum adecvat de acid folic în timpul 
perioadei periconcepționale poate preveni mai mult de jumătate din defectele tubului neural. 
Întreprinderea unei acțiuni în acest domeniu ar trebui să constituie subiectul unei dezbateri, 
desfășurată la nivelul UE, care să vizeze identificarea BR în cazul cărora măsurile 
preventive primare pot avea succes. 

• Bunele practici privind tratamentul BR: Identificarea și descrierea bunelor practici sunt 
esențiale în ceea ce privește schimbul de informații și date privind strategiile eficiente de 

                                                 
23 A se vedea http://www.eurogentest.org/ 
24 A se vedea Orientările OCDE privind asigurarea calității în ceea ce privește testarea genetică moleculară 

(http://en.eurogentest.org/files/public/QAGuidelineseng.pdf) 
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abordare a BR și, în consecință, în vederea îmbunătățirii informațiilor și cunoștințelor 
necesare pentru dezvoltarea bunelor practici referitoare la tratamentul BR. Schimbul de bune 
practici va permite SM ale UE să învețe din experiența acumulată, astfel încât să facă 
posibilă instituirea rețelelor între diferiți prestatori de asistență medicală implicați în 
domeniul fiecărei BR. Analiza comparativă la nivelul SM va crește șansele de reușită în ceea 
ce privește abordarea BR. 

• Acces egal la medicamentele orfane: În pofida eficienței stimulentelor pentru dezvoltarea 
și înregistrarea medicamentelor orfane, accesul cetățenilor la tratamentul care le poate salva 
viața este limitat de doi factori. În primul rând, unele societăți nu furnizează produsele lor 
acceptate spre comercializare în toate SM, datorită constrângerilor privind înregistrarea la 
nivelul SM. În al doilea rând, au fost raportate întârzieri de natură administrativă (care 
depășesc limita legală de 180 de zile) în ceea ce privește disponibilitatea medicamentelor 
orfane autorizate25. Acest lucru conduce la diferențe majore între SM, în ceea ce privește 
numărul medicamentelor disponibile. Se pot găsi soluții la această situație. Comisia ar trebui 
să prezinte Consiliului și Parlamentului, la un interval de doi ani, un raport care să identifice 
aceste constrângeri (întârzieri, comercializare, acces, rambursare, prețuri etc.) propunând 
modificări legislative necesare garantării accesului egal la medicamentele orfane în întreaga 
UE. Medicamentele orfane de uz spitalicesc trebuie finanțate la un nivel de administrație 
superior spitalului local, pentru a asigura capacitatea de furnizare a acestor medicamente 
pacienților. 

Întrebarea 8: Preconizați soluționarea problemei privind accesibilitatea medicamentelor orfane 
la nivel național sau la nivel european? 

• Dispozitivele medicale orfane și metodele de diagnostic orfane: Regulamentul privind 
produsele medicamentoase orfane nu vizează domeniul dispozitivelor medicale și al 
metodelor de diagnostic. Cu toate acestea, problema pieței limitate constituie un obstacol în 
calea dezvoltării produselor pentru pacienții cu BR. Inițiativele privind elaborarea de 
stimulente pentru industria din domeniul dispozitivelor medicale și a metodelor de 
diagnostic pentru BR ar trebui explorate pe baza a ceea ce s-a realizat pentru medicamentele 
orfane.  

Întrebarea 9: Ar trebui ca UE să adopte un regulament privind dispozitivele medicale orfane și 
metodele de diagnostic orfane? 

• Evaluarea tehnologiei medicale a medicamentelor orfane: Evaluarea tehnologiei medicale 
a medicamentelor orfane, care trebuie realizată înainte de a lua o hotărâre asupra prețului și 
rambursării, reprezintă un alt factor care începe să joace un rol determinant în ceea ce 
privește accesul cu întârziere al pacienților sau chiar împiedicarea accesului acestora la 
tratamente. Metodele utilizate pentru evaluarea eficacității costului medicamentelor pentru 
afecțiuni comune nu se aplică medicamentelor orfane, iar, de cele mai multe ori, nu există 
niciun termen de comparație și nici date suficiente. În plus, o abordare etică a acestei 
probleme nu se poate baza doar pe criterii economice, evaluarea economică fiind doar un 
element al procesului de decizie politică, care ar trebui să ia în considerare opțiunile și 
preferințele comunității. Este necesară o abordare coordonată a acestei probleme de către 
SM. În plus, ar trebui încurajată o analiză a metodelor relevante de evaluare, luând în 
considerare și perspectiva pacientului. 

                                                 

 25 Studiul EURORDIS privind disponibilitatea medicamentelor orfane și rapoartele COMP. 
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• Programele coordonate de uz compasional: Este necesar un sistem mai bun de furnizare a 
medicamentelor către pacienții care au nevoie de acestea înainte de aprobarea și/sau 
rambursarea noilor medicamente (așa numitul „uz compasional”). Furnizarea de terapii 
pentru uz compasional ar trebui să constituie o responsabilitate partajată între medic, 
societatea care a dezvoltat produsul și autorități. Ar trebui amintit faptul că o serie de 
medicamente orfane sunt dezvoltate de întreprinderi mici și mijlocii, care nu pot susține pe 
termen lung programe de uz compasional fără intervenție publică și sprijin financiar. 
Această problemă ar trebui supusă coordonării între SM și ar trebui sprijinită de CE. 
Articolul 83 din Regulamentul (CE) 726/2004 prevede posibilitatea statelor membre de a a-
și asuma răspunderea în ceea ce privește programele de uz compasional și prevede că EMEA 
(Agenția Europeană pentru Medicamente) poate emite avize privind condițiile de folosire și 
de distribuire a unui medicament, în cazul în care se preconizează un uz compasional.  

• Serviciile sociale specializate contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor care 
suferă de o BR. Printre diferitele servicii sociale, următoarele au fost identificate ca fiind 
deosebit de utile în vederea creșterii calității vieții, atât a pacienților, cât și a persoanelor 
care asigură îngrijirea acestora și care sunt adesea membrii familiei: centre de tip respiro: 
acestea permit atât persoanelor care oferă îngrijire, cât și pacienților, să-și organizeze viața 
și să stabilească anumite perioade de odihnă; servicii de informații și linii pentru apelurile 
telefonice de urgență: acestea sporesc șansele pacienților și a îngrijitorilor de a avea acces 
la informațiile relevante privind boala rară de care aceștia suferă și pe care trebuie să o 
urmărească zilnic; programe terapeutice de recreere pentru copii și tineri: acestea oferă 
pacienților o altă perspectivă a vieții decât aceea de a fi bolnav; sprijin financiar: acesta va 
contribui la lupta împotriva pauperizării, astfel încât îngrijitorii salariați care se împart între 
un loc de muncă plătit și îngrijirea neremunerată sa fie recunoscuți; sprijin psihologic: 
Comisia Europeană ar trebui să acorde sprijin financiar în vederea realizării acestei activități 
prin intermediul programului în domeniul sănătății publice și al planurilor de acțiune privind 
invaliditățile. 

Întrebarea 10: Ce tipuri de servicii sociale și educaționale specializate pentru pacienții cu BR și 
familiile acestora ar trebui recomandate la nivelul UE și la nivel național? 

4.3. Accelerarea cercetării și dezvoltării în domeniile BR și al medicamentelor orfane 

• Sprijinirea bazelor de date, a registrelor, arhivelor și băncilor biologice: Registrele și 
bazele de date reprezintă instrumente esențiale în vederea dezvoltării cercetării clinice în 
domeniul BR. Acestea constituie singurul mijloc unic de compilare a datelor necesare pentru 
a realiza o mărime a eșantionului suficientă pentru cercetarea epidemiologică și/sau 
cercetarea clinică. Registrele pacienților tratați cu medicamente orfane sunt deosebit de 
relevante, întrucât acestea permit strângerea de dovezi referitoare la eficacitatea 
tratamentului și a posibilelor efecte secundare ale acestuia, cunoscut fiind faptul că 
autorizația de comercializare este acordată, de obicei, într-un moment în care dovezile, deși 
convingătoare, sunt încă limitate. Ar trebui sprijinite eforturi comune în vederea colectării 
datelor și a păstrării acestora, cu condiția ca aceste resurse să fie accesibile pe baza unor 
norme convenite. O serie de rețele de cercetare și de sănătate publică, sprijinite financiar de 
DG RTD și de DG SANCO, au pus în practică astfel de infrastructuri comune, care s-au 
dovedit a fi instrumente deosebit de eficiente în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și a 
organizării studiilor clinice. Rețelele specializate, cum ar fi EuroBioBank26, reprezintă o 

                                                 
26 A se vedea http://www.eurobiobank.org 
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resursă europeană inestimabilă care necesită finanțare pe termen lung și o abordare la nivel 
european, în vederea dezvoltării pe deplin și a optimizării utilizării acesteia. Acest tip de 
inițiativă ar trebui sprijinit la nivelul SM și la nivelul UE și o finanțare pe termen lung ar 
trebui pusă la dispoziția acestor infrastructuri, cu condiția stabilirii utilității acestora. Același 
lucru este valabil în ceea ce privește depozitele de probe biologice și băncile biologice. O 
necesitate specifică în ceea ce privește băncile biologice pentru boli rare o reprezintă 
colectarea și stocarea materialului de la pacienții cu boli foarte rare, chiar și în absența unui 
protocol de cercetare în curs. Domeniile care trebuie sprijinite de către SM și Comisia 
Europeană sunt: standardele de calitate, inclusiv dezvoltarea strategiilor și instrumentelor de 
monitorizare periodică a calității bazelor de date și a revizuirii bazelor de date; colectarea 
unui set minim comun de date în scopuri epidemiologice și de sănătate publică; ușurința 
utilizării, transparența și conectivitatea bazelor de date; proprietatea intelectuală, 
comunicarea între bazele de date/registre (genetice sau, în termeni generici, date referitoare 
la diagnostic, date clinice sau de supraveghere etc.). Ar trebui să se acorde importanță 
realizării unei legături între bazele de date internaționale (europene) și bazele de date 
naționale și/sau regionale, în cazul în care acestea există.  

Întrebarea 11: Ce model de gestionare și ce sistem de finanțare ar fi adecvate în cazul 
registrelor, al bazelor de date sau al băncilor biologice? 

• Markerii biologici: Markerii biologici reprezintă „indicatori ai proceselor biologice, 
măsurabili în mod obiectiv”. Aceștia pot fi folosiți pentru diagnosticarea bolii si pentru 
evaluarea evoluției acesteia și a răspunsului la intervențiile terapeutice. Un număr important 
de teste de diagnostic folosite în prezent (markeri tumorali, fragmente de secvențe de ADN 
care cauzează sau sunt asociate cu o boală) intră sub incidența definiției privind markerii 
biologici. Evaluările funcționale și radiologice pot fi, considerate, de asemenea, markeri 
biologici. În evaluarea evoluției bolii și a potențialelor tratamente noi, markerii biologici pot 
fi folosiți drept surogat pentru parametrii evoluției naturale a bolii, precum supraviețuirea 
sau morbiditatea ireversibilă, parametri care necesită perioade lungi de observație și 
populații largi de pacienți. Acest lucru este valabil în special în cazul bolilor rare, datorită 
numărului mic de persoane afectate pentru fiecare boală. Au fost deja acordate autorizații de 
comercializare pe baza markerilor biologici ca parametri de evaluare a eficacității 
medicamentului. Domeniul descoperirilor markerilor biologici a fost impulsionat prin noi 
tehnici biologice moleculare (de exemplu genomică, proteomică, chimia combinatorie), care 
permit identificarea concomitentă a unui număr important de markeri biologici potențiali. 
Este important ca UE să sprijine noi tehnici pentru descoperirea de markeri biologici, 
inclusiv radiodiagnosticarea și tehnicile funcționale. Și mai importantă este sprijinirea unor 
studii și activități care să valideze potențialii markeri în vederea utilizării clinice a acestora. 
Acest proces este lung, costisitor și, în prezent, ineficient. În domeniul BR, acest proces ar 
putea beneficia de activități de finanțare care să evalueze validitatea anumitor markeri 
biologici (sau grupuri de markeri biologici) pe un număr cât mai mare de pacienți (rețele de 
referință), precum și de parteneriate tot mai puternice între industria farmaceutică și 
comunitatea academică, astfel încât să se asigure definitivarea trecerii „de la laborator la 
pacient”.  

• Protecția datelor: Toate aceste infrastructuri ar trebui puse în aplicare în conformitate cu 
reglementările UE și cu acordurile privind confidențialitatea datelor și protecția vieții private 
a pacientului. O atenție specială trebuie acordată Directivei CE privind protecția 
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datelor27. Inițiativa IDA (schimbul de date între administrații)28 ar trebui considerată ca 
fiind în interesul activităților din domeniul BR, facilitându-se astfel crearea unor registre 
europene privind anumite BR, extrem de relevante pentru sănătatea publică.  

• Rețele de cercetare pentru BR: Proiectele de cercetare coordonate la nivelul UE sunt 
elementele cheie ale succesului. Rețelele coordonate ar trebui sprijinite, atât la nivelul SM, 
cât și la nivelul UE, iar BR ar trebui să rămână o prioritate a viitoarelor programe ale DG 
RTD. În plus, ar trebui introduse câteva arii de cercetare noi, precum cercetarea socială 
privind BR. 

• Coordonarea între agențiile de finanțare ale SM: Proiectul ERA-NET sprijinit de PC6 al 
UE, care coordonează în prezent politicile de finanțare a BR în șapte țări, reprezintă un 
exemplu de soluție de succes în ceea ce privește fragmentarea eforturilor privind cercetarea. 
Această abordare ar trebui continuată, iar alte SM ar trebui invitate să se alăture inițiativei. 

• Intensificarea cercetării: Pentru majoritatea celor mai grave BR, potențial tratabile, nu 
există în prezent niciun tratament specific. Dezvoltarea terapiilor se confruntă cu trei 
obstacole: lipsa de înțelegere a mecanismelor fiziopatologice fundamentale, lipsa sprijinului 
public în ceea ce privește etapele timpurii ale dezvoltării clinice și lipsa de interes din partea 
industriei farmaceutice. Într-adevăr, costul ridicat al dezvoltării medicamentelor, alături de 
rentabilitatea redusă a investiției (datorită populației foarte reduse de pacienți), a descurajat 
industria farmaceutică în ceea ce privește dezvoltarea medicamentelor pentru BR, în pofida 
necesităților medicale imense. Cu toate că regulamentele privind medicamentele orfane au 
facilitat, cu siguranță, dezvoltarea tratamentelor pentru BR, există încă dificultăți majore și 
sunt necesare stimulente suplimentare. Întrucât identificarea obiectivelor terapeutice 
depinde, în mare măsură, de caracterizarea genetică și moleculară a bolilor și de clarificarea 
mecanismelor biologice, intensificarea cercetării fiziopatologice și moleculare a BR este 
esențială. O dată cu evoluția cercetării, cu identificarea secvențelor genomului uman și cu 
dezvoltarea instrumentelor de cercetare genomice și post-genomice rapide și exacte, ne 
putem aștepta ca mecanismele care stau la baza multor deficiențe genetice rare să fie 
clarificate în următorii ani. În ceea ce privește aceste deficiențe, trebuie promovată 
cercetarea terapeutică, inclusiv cercetarea biotehnologică inovatoare (anticorpi monoclonali, 
terapia celulară și genică și tratamentul de substituție enzimatică), precum și cercetarea 
terapeutică clasică, bazată pe identificarea compușilor chimici activi. Într-adevăr, chiar și în 
domeniul afecțiunilor genetice rare, selectarea compușilor chimici, care acționează asupra 
țintelor biologice identificate, reprezintă un obiectiv important al descoperirii 
medicamentelor. Având în vedere faptul că majoritatea industriilor farmaceutice nu vor 
întreprinde această etapă primară, este important să se dezvolte interesul sectorului public în 
acest domeniu. UE ar trebui să sprijine cercetarea academică în domeniul evaluărilor 
preclinice. Ar trebui încurajată, de asemenea, stabilirea de legături cu platformele europene 
rapide și exacte care sunt create în prezent și utilizarea băncilor europene comune de 
molecule. Trebuie promovate studii între societățile farmaceutice și organizațiile din sectorul 
public, prin instituirea unui parteneriat public-privat, care să aibă drept rezultat evaluarea 
acestor medicamente potențiale din domeniul BR. La nivel european, provocarea ar putea fi 
abordată prin elaborarea și finanțarea unui forum public-privat pentru BR, care ar iniția 
dezvoltarea de proiecte preclinice și clinice promițătoare, realizate în mai multe centre, prin 
asigurarea expertizei și finanțării necesare. La nivel național, ar trebui sprijinite studii 
clinice universitare independente, pe baza a ceea ce s-a realizat până în prezent în Italia, 

                                                 
27 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

 28A se vedea http://europa.eu.int/idabc/ 
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Franța și Spania, aceste eforturi trebuind coordonate pentru a asigura o participare suficientă 
a pacienților. 

Întrebarea 12: Care considerați că este rolul partenerilor (industria și societățile de caritate) într-
o acțiune UE privind bolile rare? Care ar fi modelul cel mai adecvat? 

4.4. Responsabilizarea pacienților cu BR la nivel individual și colectiv 

• Abordarea comună privind responsabilizarea organizațiilor de pacienți: Organizațiile de 
pacienți s-au dovedit a fi parteneri valoroși, atât la nivelul SM, cât și la nivelul UE, în ceea ce 
privește creșterea vizibilității bolilor rare, colectarea și difuzarea informațiilor necesare în 
vederea definirii unor politici publice privind BR, îmbunătățirea accesului la informațiile de 
calitate cu privire la BR și medicamentele orfane, organizarea de seminarii la nivel european 
și național, precum și elaborarea de orientări și de documente pedagogice. Responsabilizarea 
colectivă a pacienților și a organizațiilor de pacienți necesită sprijin pentru desfășurarea de 
activități precum: consolidarea capacității, pregătirea și asocierea în rețele a activităților 
desfășurate între grupurile de pacienți de la nivel regional, național și european, schimbul de 
informații, de experiență, precum și de bune practici privind serviciile oferite pacienților, 
precum și înființarea de „comunități de sprijin” pentru pacienții izolați cu boli foarte rare și 
pentru familiile acestora. Programul în domeniul sănătății publice și PC7 ar trebui să 
considere un astfel de sprijin drept acțiune prioritară. 

4.5 Coordonarea politicilor și a inițiativelor la nivelul SM și la nivelul UE 

• Adoptarea de planuri naționale/regionale pentru BR: În vederea integrării tuturor 
inițiativelor necesare, care trebuie întreprinse la nivel național și/sau regional, SM sunt 
invitate să adopte planuri de acțiune naționale sau regionale pentru BR. Numai un număr 
limitat de SM au adoptat sau vor adopta în curând un plan național sau vor lansa inițiative 
relevante. În timp ce Franța a adoptat un plan de acțiune cuprinzător (2005-2008)29, alte SM 
dispun de politici naționale într-un număr limitat de domenii (Italia, Suedia, Danemarca, 
Regatul Unit) sau sunt pe cale de a adopta politici (Bulgaria, Portugalia, Spania, România, 
Luxemburg). Alte SM dispun de politici orientate numai în domeniul cercetării (Germania, 
Țările de Jos). UE ar trebui să recomande insistent adoptarea unor planuri 
naționale/regionale, în conformitate cu recomandările prezentei comunicări, precum și 
coordonarea acestora, în cazul în care acestea există deja. Liniile directoare europene privind 
elaborarea planurilor de acțiune pentru BR ar putea fi utile. Acest lucru va sprijini politicile 
UE privind „accesul echitabil la serviciile de sănătate, costul și calitatea acestora”. 
Programul în domeniul sănătății publice a inclus acest sprijin în categoria acțiunilor 
prioritare.  

Întrebarea 13: Sunteți de acord cu ideea adoptării planurilor de acțiune? În caz afirmativ, ar 
trebui acestea adoptate, în țara dumneavoastră, la nivel național sau regional? 

• Dezvoltarea indicatorilor de sănătate în domeniul BR: Elaborarea indicatorilor de 
sănătate este necesară în vederea monitorizării situației persoanelor afectate din UE și a 
urmăririi evoluției acesteia. Ar trebui încurajată realizarea unei compilații a surselor de date 
existente, în special a celor care sunt deja finanțate la nivelul UE. Ar trebui definit un set de 
indicatori realistici și relevanți în domeniul disponibilității și accesibilității medicamentelor 

                                                 
29 A se vedea http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2006/doc/French_National_Plan.pdf 
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orfane, în domeniul centrelor de expertiză/referință, precum și în domeniul politicilor de la 
nivelul SM și al UE.  

• Organizarea de conferințe europene privind BR: Până în prezent, la fiecare doi ani s-au 
organizat conferințe europene privind BR (Copenhaga 2001, Paris 2003, Luxemburg 200530 
și Lisabona 200731). Acestea s-au dovedit extrem de utile în ceea ce privește asigurarea unui 
forum de schimb de idei între părțile interesate și au constituit un instrument puternic de 
comunicare pentru asigurarea vizibilității BR în mass-media. Acestea ar trebui să servească 
drept platforme pentru pacienți, pentru profesioniștii din domeniul asistenței medicale și 
pentru factorii de decizie politică, în vederea revizuirii politicilor, strategiilor și exemplelor 
de acțiuni de succes, a exprimării nevoilor acestora, a promovării politicilor orientate spre 
pacient de la nivel național și european, precum și pentru a confirma vitalitatea comunității 
celor afectați de bolile rare în Europa. Conferințele ar trebui organizate în colaborare cu 
Comitetul consultativ al UE privind BR.  

• Crearea unui Comitet consultativ al UE privind BR: Comitetul consultativ al UE privind 
bolile rare va îndeplini sarcinile care, în prezent, sunt atribuite Grupului operativ al UE 
pentru bolile rare. Comitetul trebuie să fie asistat de un secretariat științific, care contribuie 
la dezvoltarea acțiunilor de sănătate publică din domeniul BR și căruia îi revine atribuția de 
a oferi Comisiei consultanță privind: (i) organizarea serviciilor privind BR pe baza 
planurilor naționale (subsidiaritate); (ii) testări clinice și screeninguri; (iii) clasificarea 
rețelelor de referință pentru BR și controlul calității; (iv) elaborarea liniilor directoare 
privind bunele practici; (v) elaborarea unui raport epidemiologic periodic privind situația 
BR în UE; (vi) elaborarea registrelor UE/rețelelor/studiilor ad hoc; (vii) sprijinirea 
dezvoltării politicilor la nivelul UE; (viii) stabilirea unui cadru comun în domeniul sănătății 
publice pentru BR, precum și (ix) publicarea unui buletin informativ privind BR în format 
electronic. Înființarea acestui Comitet consultativ al UE privind BR nu va afecta rolul 
proiectelor în curs sau al celor anterioare cu privire la BR sprijinite de programul în 
domeniul sănătății publice, asigurând însă o reprezentare largă a proiectelor privind BR 
finanțate prin PC, a celor mai relevante organizații de pacienți, precum și a autorităților de 
sănătate publică ale SM. Pentru a asigura capacitatea de acțiune a acestui comitet, în 
următorii ani se va stabili un buget specific în cadrul bugetului UE.  

• Bolile rare în cadrul bugetului UE: În prezent, toate inițiativele sprijinite financiar de către 
CE sunt finanțate în baza unor contracte pe termen scurt. Deși evaluarea periodică a 
eficacității proiectelor și a relevanței acestora în ceea ce privește politicile UE este 
recunoscută, faptul că reînnoirea acestor proiecte conform normelor actuale este dificilă, iar 
uneori imposibilă, este perceput ca un obstacol serios în calea dezvoltării infrastructurilor 
comune partajate. Un alt element fundamental al viitorului program de acțiune comunitară în 
domeniul sănătății publice (2014-2020) cu privire la BR ar trebui să fie instituirea unui fond 
pentru bolile rare, pentru a garanta participarea UE la rețelele europene de referință pentru 
BR și la serviciile informaționale, acreditarea genetică și de laborator pentru BR, 
durabilitatea platformei europene de arhivare pentru registrele și bazele de date privind BR, 
precum și orice altă activitate privind BR care necesită sprijin durabil și pe termen lung, 
astfel cum se va prevedea în rapoartele de punere în aplicare privind prezenta comunicare, 
prezentate Consiliului și Parlamentului European de către Comisie . 

• Înființarea unei Agenții comunitare pentru BR: această agenție europeană ar soluționa 
necesitatea de stabilire a unui instrument permanent, durabil, în vederea punerii în aplicare 

                                                 
30 A se vedea http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/ev_pre2005_en.htm 
31 A se vedea http://www.rare-diseases.eu/home_en.php 
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pe termen lung a politicilor privind BR la nivel comunitar. Potrivit definiției, „O agenție 
comunitară este un organism reglementat de dreptul public european. Aceasta este diferită 
de instituțiile comunitare și dispune de personalitate juridică proprie. Agenția este înființată 
printr-un act al legislației secundare și are drept obiectiv îndeplinirea unei sarcini foarte 
specifice de natură tehnică, științifică sau de gestiune”. O agenție europeană dedicată BR 
poate constitui un instrument excelent pentru asigurarea continuității și coerenței strategiilor 
relevante la nivelul UE în diferite domenii precum registrele de pacienți, băncile biologice, 
studiile clinice, informațiile privind BR, rețelele de centre de referință, recomandările prin 
consens privind îngrijirea clinică și evaluarea calității. Pe baza activității DG SANCO și a 
consultanței oferite de Comitetul consultativ european privind BR, CE ar trebui să lanseze în 
2009 un studiu de fezabilitate în vederea înființării unei agenții europene privind BR. 
Această agenție ar putea constitui elementul fundamental al viitorului program comunitar în 
domeniul sănătății publice (2014-2020) cu privire la BR.  

Întrebarea 14: Considerați necesară înființarea unei noi agenții europene privind BR și lansarea 
unui studiu de fezabilitate în 2009? 

• Raport periodic privind situația BR în UE: La fiecare trei ani, Comisia ar trebui să 
elaboreze un raport de punere în aplicare privind comunicarea adresată Consiliului, 
Parlamentului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor, referitor la 
situația și epidemiologia BR în UE, precum și la stadiul de punere în aplicare a comunicării 
Comisiei privind BR.  

5. URMĂTOARELE ETAPE 

Răspunsurile la prezenta consultare, axate pe întrebările specifice menționate mai sus, vor fi 
trimise Comisiei până la 14 februarie 2008, prin email la adresa sanco-rarediseases-
consultation@ec.europa.eu, sau prin poștă la adresa: 

European Commission 
Health and Consumer Protection Directorate-General 
Rare Diseases consultation 
HTC 01/198 
11, Rue Eugène Ruppert 
L-2557 Luxemburg 

Toate contribuțiile primite vor fi publicate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod 
expres. În urma consultării, Comisia intenționează să prezinte propuneri adecvate în 2008. 
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