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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Α  Ν Ε Α

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠιτΡοΠΗ εξέ-
δωσε ανακοίνωση και πρότα-
ση σύστασης του Συμβουλίου 
σχετικά με τις σπάνιες νόσους. 
Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται 
η γενική στρατηγική της Κοινό-
τητας για τη στήριξη των κρατών 
μελών όσον αφορά στη διάγνω-
ση, τη θεραπεία και τη φροντί-
δα 36 εκατομμυρίων ευρωπαί-
ων πολιτών που πάσχουν από 
σπάνιες νόσους. Ο μικρός αριθ-
μός αυτών των ασθενών και η 
κατακερματισμένη γνώση για τις 
σπάνιες νόσους στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση καθιστούν αυτές τις 
νόσους τον κατ’ εξοχήν τομέα 
στον οποίο η συνεργασία σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαία 
και ωφέλιμη. 

Οι σπάνιες νόσοι είναι παθή-
σεις που προσβάλλουν λιγότερα 
από 5 ανά 10.000 άτομα. Υπάρ-
χουν 5.000-8.000 τέτοιες νόσοι. 
Είναι πρωτίστως γενετικής προ-
έλευσης, αλλά περιλαμβάνουν 
και σπάνιες μορφές καρκίνου, 
αυτοάνοσα νοσήματα και συγ-
γενείς δυσπλασίες.

Η ανακοίνωση καθορίζει κοι-
νοτική στρατηγική δράσης σε 
τρεις κύριους τομείς:

• τη βελτίωση της αναγνώρι-
σης και της προβολής των σπά-
νιων νόσων,

• την υποστήριξη εθνικών σχε-
δίων για τις σπάνιες νόσους στα 
κράτη μέλη και

• την ενίσχυση της συνεργα-
σίας και του συντονισμού για 

τις σπάνιες νόσους σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο. 

Η ευρωπαϊκή συνεργασία θα 
συμβάλει στην ομαδοποίηση των 
ελάχιστων πόρων για τις σπάνιες 
νόσους, οι οποίοι είναι προς το 
παρόν κατακερματισμένοι μετα-
ξύ των χωρών της ΕΕ. Η δράση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα βο-
ηθήσει τους ασθενείς και τους 
επαγγελματίες στα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν μεταξύ τους, 
ώστε να μοιράζονται και να συ-
ντονίζουν την εμπειρογνωμοσύ-
νη και τις πληροφορίες. Αυτό θα 
επιτυγχάνεται, π.χ., μέσω δικτύ-
ων που θα συνδέουν τα κέντρα 
εμπειρογνωμοσύνης σε διάφορες 
χώρες και με τη χρήση νέων τε-
χνολογιών της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας («ηλεκτρονική 
υγεία»/«E-Health»). Η Επιτρο-
πή θα βασιστεί σε επιτυχημένες 
ενέργειες, όπως το προηγούμενο 
πρόγραμμα υγείας για τις σπάνιες 
νόσους, τα προγράμματα πλαί-
σια έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης και το συγκεκριμένο 
κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει 
ήδη, με σκοπό την παροχή επι-
πλέον κινήτρων για την ανάπτυξη 
«ορφανών» φαρμάκων γι’ αυ-
τές τις νόσους.

 Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τις σπάνιες νό-
σους, με σύνδεσμο στην ανα-
κοίνωση: http://ec.europa.eu/
health/ph_threats/non_com/
rare_diseases_en.htm 

Στήριξη των κρατών μελών για τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα 
των 36 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που πάσχουν από σπάνιες νόσους

ΣΕ ΠΡοΣφΑτΗ έκθεσή1 της που δημοσί-
ευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνε-
ται ότι τα όρια ασφαλούς έκθεσης, όπως 
υπάρχουν στη σύσταση 1999/519/EC2, δεν 
απαιτείται να αναθεωρηθούν, καθώς σύμ-
φωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα 
των επιδημιολογικών μελετών προκύπτει 
ότι προστατεύουν επαρκώς την υγεία του 
κοινού. Αναλυτικότερα, στην ανασκόπη-
ση των ορίων ασφαλούς έκθεσης όπως 
ισχύουν στα κράτη της Ευρώπης, γίνεται 
σαφές ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες 
που έχουν λάβει ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα, 
αφού εφαρμόζει χαμηλότερα όρια κατά 60 
- 70% από τις συστάσεις της ΕΕ.

Σχετικά με τις μετρήσεις που γίνονται ανά 
χώρα για τον έλεγχο της έκθεσης του κοι-
νού σε πηγές Η/Μ ακτινοβολίας, αναφέ-

ρεται ότι πραγματοποιούνται από τις ίδιες 
τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε συνερ-
γασία με πανεπιστημιακά εργαστήρια και 
τα αποτελέσματά τους δημοσιοποιούνται 
στο κοινό. Στην Ελλάδα οι μετρήσεις διε-
νεργούνται από την Εθνική Επιτροπή Ατο-
μικής Ενέργειας (EEAE) ή άλλα εξουσιο-
δοτημένα εργαστήρια σε σταθερή ετήσια 
βάση, αλλά και σε επιμέρους περιπτώσεις 
μετά από απαίτηση πολιτών. 

Τέλος, συστήνεται η επικοινωνία με το 
κοινό και η σωστή ενημέρωσή του μέσω 
του Τύπου, της τηλεόρασης, του internet, 
ειδικών εκδόσεων, καθώς και προσωπι-
κής επαφής, ώστε να μειωθεί η ανησυχία 
που υπάρχει σχετικά με τις κεραίες της κι-
νητής τηλεφωνίας. 

Μερικές χώρες μάλιστα (Κύπρος, Βουλ-

γαρία, και Λιθουανία) έχουν δημιουργήσει 
blogs για τους πολίτες ή/και κριτικές επι-
τροπές με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου, 
ενώ το θέμα αναπτύσσεται και σε τηλεο-
πτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Μέ-
σω αυτών των επικοινωνιακών διαύλων 
αναβαθμίζεται το επίπεδο γνώσης του κοι-
νού, ενώ ταυτόχρονα οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να καθορίσουν τις περιοχές εν-
διαφέροντός του.

12nd Commission report on the implementation 
of Recommendation 1999/519/EC (3 September 
2008)
21999/519/EC on the limitation of the exposure 
of the general public to electromagnetic fields 
(0 Hz to 300 GHz) (12 July 1999).

Δεν απαιτείται περαιτέρω μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης 
του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, 

σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από τα αυστηρότερα όρια η Ελλάδα, 60-70% χαμηλότερα 

από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

IB


