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1. ĮVADAS 

Retosios ligos yra gyvybei pavojų keliančios ar lėtai sekinančios mažai išplitusios ir labai 
sudėtingos ligos. Dauguma šių ligų – genetinės, kitos – retos vėžio formos, autoimuninės ligos, 
įgimtos ydos, toksinės ir infekcinės ligos. Retosioms ligoms būtinas atskiromis ir bendromis 
pastangomis, kuriomis siekiama išvengti didelio sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo bei 
pagerinti sergančių asmenų gyvenimo kokybę ir jų socialinį bei ekonominį potencialą, pagrįstas 
visuotinis požiūris. 

Šiuo metu retoji liga laikoma paplitusia, jei Europos Sąjungoje iš 10 000 asmenų ja serga ne 
daugiau nei 5 asmenys. Nors šis paplitimas neatrodo didelis, Europos Sąjungoje, kurią sudaro 27 
valstybės narės, kuria nors viena iš šių ligų serga apie 246 000 asmenų. Remiantis dabartinėmis 
mokslo žiniomis, 5 000–8 000 įvairių retųjų ligų kuriuo nors gyvenimo laikotarpiu serga iki 6 proc. 
visų ES gyventojų. Kitaip tariant, tai sudaro 29–36 mln. 27 valstybių narių gyventojų, kurie serga ar 
gali susirgti retąja liga. 

2. PROBLEMOS APIBRĖŽTIS 

2.1. Retųjų ligų pripažinimo ir informuotumo apie jas trūkumas 

Nors retosios ligos labai didina sergamumą ir mirtingumą, į šias ligas sunku atkreipti dėmesį 
sveikatos priežiūros informacinėse sistemose, nes nesukurtos tinkamos jų kodavimo ir klasifikacijos 
sistemos. Kadangi nėra pripažinto šių ligų nustatymo būdo, kyla medicininės ir finansinės kliūtys, 
trukdančios gydyti nepripažintas ligas. Šių ligų gydymui trūksta skirtų lėšų bei išteklių; taip 
susidaro esamą neveiksmingumą lemiantis problemų ratas. Be to, klaidinga ar nenustatyta diagnozė 
– pagrindinės retosiomis ligomis sergančių ligonių gyvenimo kokybės gerinimo kliūtys.  

2.2.  Retųjų ligų politikos trūkumas valstybėse narėse  

Valstybių narių retosioms ligoms skirti ištekliai yra riboti ir išsklaidyti, todėl svarbu parengti 
konkretų šių išteklių kaupimo ir veiksmingo naudojimo planą; priešingu atveju šie ištekliai taps 
nenaudingais. Dėl konkrečios retųjų ligų sveikatos priežiūros politikos trūkumo bei išmanymo 
stokos pavėluotai nustatoma diagnozė ir sunku pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis.  

2.3. Veiksmingos retųjų ligų sveikatos priežiūros, mokslinių tyrimų ir reglamentavimo 
Europoje trūkumas 

2.3.1. Nevienodos galimybės naudotis kvalifikuotos sveikatos priežiūros paslaugomis 

Trūksta informacijos tinklų, sunku naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, trūksta išteklių, 
išmanymo, o visa tai gali būti prieinama tik kitoje valstybėje narėje. 

2.3.2. Išsklaidyti moksliniai tyrimai 

Moksliniai tyrimai ir retųjų ligų diagnozės ir gydymo galimybės yra glaudžiai susijusios. Todėl 
būtina ir toliau moksliškai tirti retąsias ligas, tačiau tokį tyrimą stabdo neveiklumas ir išsklaidyti 
galimi riboti ištekliai. 
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2.3.3. Nepakankama teisės aktų sistema 

Dabartinė ES teisės aktų sistema netinka retosioms ligoms. Atitinkami dabartiniai Bendrijos teisės 
aktai, kaip antai dėl vaistų klinikinių tyrimų ir rinkodaros leidimų, yra nepritaikomi ir nepakankami 
retosioms ligoms. 

2.4. Subsidiarumas 

Tikriausiai jokia kita visuomenės sveikatos sritis nėra taip skirtingai tvarkoma 27 valstybėse narėse, 
kaip retųjų ligų sritis. Sumažėjęs šiomis ligomis sergančių ligonių skaičius ir poreikis sutelkti 
išteklius rodo, kad norint veikti veiksmingiau būtina šiuos klausimus spręsti Europos mastu, 
remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 152 straipsniu. 

Netikslinga visose valstybėse narėse kurti kiekvienos iš ligų centrą, nes tai pareikalautų per didelių 
lėšų. Vietoj to, siūloma, kad judėtų ne ligoniai, bet informacija, nors ligoniai, jei reikia, taip pat 
turėtų galėti kreiptis į šiuos centrus. 

2.4.1. Būtinumo vertinimas 

ES valstybėms narėms tenka didžiausia atsakomybė už savo piliečių sveikatos apsaugą ir jos 
gerinimą. Būdamos atsakingos už šią sritį jos pačios sprendžia, kaip organizuoti ir teikti sveikatos 
priežiūros ir medicinos pagalbos paslaugas retosiomis ligomis sergantiems ligoniams. Tačiau 
pagrindiniai ES tikslai – užtikrinti laisvą ligonių judėjimą, vienodą ligų pripažinimą ir vienodas 
galimybes gauti saugius ir veiksmingus retuosius vaistus ar dalyvauti jungtiniuose moksliniuos 
tyrimuose – yra neišvengiamai susiję su ES sveikatos politikos sritimi. 

Svarbiausia priežastis, skatinanti imtis retųjų ligų srities veiksmų, šiuo metu atliekama Tarptautinės 
ligų klasifikacijos (toliau – TLK) peržiūra. Į naująją TLK–11 versiją planuojama įtraukti retąsias 
ligas. Siekiant, kad Europos požiūriu naujoji versija būtų veiksminga, būtinas koordinuojantis 
centras. 

2.4.2. Pridėtinės vertės aptarimas 

Įvairūs veiksmai ES lygmeniu gali suteikti pridėtinę vertę Tai kritinės masės ar masto ekonomijos 
siekianti veikla, pvz., informacijos apie retąsias ligas mainai, nors kiekvienoje valstybėje narėje 
jomis serga nedaug žmonių, ar bendri tarpdalykiniai moksliniai tyrimai, geriausiai padedantys 
suprasti ligą ir tobulinti profilaktinius, diagnostikos ir terapijos metodus. Aiškūs pridėtinės vertės 
pavyzdžiai atskleidžiami šiose keturiose srityse: 

• mažinamas sveikatos priežiūros paslaugų ES nevienodumas; 

• sukuriama nuosekli retųjų ligų nustatymo ir informacijos sklaidos Europos mastu sistema; 

• naujo ES požiūrio į retąsias ligas pridėtinė vertė gerinant informaciją apie retąsias ligas, 
tobulinant jų nustatymo būdus ir retųjų ligų srities žinias – sukuriamas tvirtas diagnozavimo ir 
ligonių priežiūros paslaugų pagrindas; 

• sukuriama geresnę mokslinių retųjų ligų tyrimų sistema. 
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3. TIKSLAI 

Bendras Bendrijos retųjų ligų srities veiksmų tikslas – padėti valstybėms narėms užtikrinti 
veiksmingą retųjų ligų pripažinimą, profilaktiką, diagnozavimą, gydymą, ligonių priežiūros 
paslaugas ir mokslinius tyrimus. To paties siekiama ir Komisijos strateginiais gerovės, solidarumo 
ir saugumo tikslais. To galima siekti įgyvendinant tris konkrečius tikslus. 

3.1. Retųjų ligų pripažinimo ir informuotumo apie jas gerinimas 

Gerinant bendrąsias retųjų ligų strategijos kryptis svarbiausia užtikrinti, kad jos būtų pripažįstamos, 
ir visi kiti susiję veiksmai galėtų būti tinkamai vykdomi. Siekiant užtikrinti geresnį retųjų ligų 
kodavimą ir klasifikaciją, ES turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO) peržiūrint dabartinę Tarptautinę ligų klasifikaciją. 

3.2. Retųjų ligų politikos rėmimas valstybėse narėse 

Retųjų ligų srities veiksmų veiksmingumas ir efektyvumas priklauso nuo nuoseklios bendros retųjų 
ligų strategijos, kuri sudarytų sąlygas integruotu ir plačiai pripažintu būdu sutelkti negausius ir 
išsklaidytus išteklius ir būtų bendrų Europos pastangų dalis. Savo ruožtu, siekiant sukurti 
bendradarbiavimo pagrindą, bendros Europos pastangos priklauso nuo Europos Sąjungoje 
vyraujančio bendro požiūrio į retųjų ligų srities veiklą. 

3.3. Europos retųjų ligų srities bendradarbiavimo, koordinavimo ir reglamentavimo 
plėtojimas 

Bendrija turėtų siekti geriau koordinuoti politiką ir iniciatyvas Europos Sąjungos lygmeniu ir gerinti 
ES programų suderinamumą, kad ir toliau būtų didinami retųjų ligų problemoms spręsti skirti turimi 
ištekliai Bendrijos lygmeniu, ypač siekiant užtikrinti: 

– veiksmingą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros koordinavimą;  

– galimybes retosiomis ligomis sergantiems ligoniams naudotis tinkamos kvalifikuotos sveikatos 
priežiūros paslaugomis bei specializuotomis ir pritaikytomis socialinėmis paslaugomis; 

– teisės aktų sistemos ir veiksmų Bendrijos lygmeniu pritaikymą specifiniams retųjų ligų gydymo 
poreikiams. 

4. GALIMOS POLITINĖS PASIRINKTYS 

4.1. Pagrindinė pasirinktis 

Tęsti pagal projektus vykdomą veiklą be Europos pavyzdinių centrų vadovaujantis dabartine teisės 
aktų sistema.  

Pagal šią pasirinktį Komisija ir toliau remtų retųjų ligų pripažinimo ir informuotumo apie jas 
gerinimo individualius projektus, tačiau neteiktų valstybėms narėms efektyvią ir veiksmingą 
strategiją užtikrinančių oficialių gairių ar rekomendacijų. 
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4.2. Komisijos komunikatas ir pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos 

Pagal šią pasirinktį Komisija pateiktų oficialią ES retųjų ligų apibrėžtį ir nurodytų retųjų ligų 
pripažinimo ir informuotumo apie jas Europos ir pasaulio lygmeniu ketinimus bei numatytų bendrą 
Europos retųjų ligų veiklos strategiją.  

Be to, Komisija pateiktų Tarybos rekomendacijos pasiūlymą, rekomenduodama valstybėms narėms 
sukurti nuoseklias ir išsamias nacionalines retųjų ligų strategijas. 

4.3. Pakartotinis oficialios retųjų ligų programos sudarymas 

Pagal šią pasirinktį Komisija pasiūlytų sukurti specialią programą, kurioje būtų nurodyta bendra 
detali retųjų ligų sveikatos priežiūros paslaugų strategija Bendrijos lygmeniu. Programa būtų 
parengta pagal Sutarties 152 straipsnį, siekiant specialius retosioms ligoms skirtus projektus toliau 
vykdyti taip pat, kaip jie buvo vykdomi pagal ankstesnę specialią retosioms ligoms skirtą programą. 
Be to, Komisija galėtų priimti priemones pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl 
Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir darbuotojų sveikatą bei saugą, kad galėtų 
nustatyti privalomą įpareigojimą rinkti retųjų ligų duomenis valstybėse narėse. 

5. POVEIKIO ANALIZĖ 

5.1. Socialinis poveikis 

Kadangi pagal pagrindinę pasirinktį nacionalinių strategijų kūrimas nuo nulio yra sudėtingas ir ilgas 
procesas, nepanašu, kad valstybės narės sugebėtų sukurti šias strategijas be geriausią visos ES 
patirtį kaupiančių aiškių pavyzdinių centrų. Taip skirtingose valstybėse narėse susidarytų dar 
didesnės nevienodos galimybės.  

Vadovaudamosi šia Tarybos rekomendacija valstybės narės prisiimtų oficialius teisinius ir politinius 
įsipareigojimus, tačiau galėtų lanksčiai šią strategiją įgyvendinti. Šis būdas, kaip atitinkama 
veiksmingą vadovavimą ir bendrą įsipareigojimą su subsidiarumo principu deranti sveikatos 
apsaugos srities priemonė, yra specialiai numatytas 152 straipsnyje. Laikantis šio požiūrio, 
suvienodėtų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis galimybės ir tai valstybėse 
narėse darytų teigiamą įtaką gyventojų sveikatai. 

Palyginti su Komisijos strategija, pakartotinai sudaryta oficialioji retųjų ligų programa tik labai 
nežymiai paspartintų retųjų ligų srities veiksmus. Todėl, palyginti su kitomis pasirinktimis, 
pakartotinis oficialios programos sudarymas didelių pranašumų nesuteiktų. 

5.2. Poveikis aplinkai 

Atsižvelgiant į iniciatyvos pobūdį, poveikis aplinkai yra nereikšmingas ir toliau nebus svarstomas. 

5.3. Ekonominis poveikis 

Sėkminga retųjų ligų srities veikla gali būti naudinga ekonomikos aspektu, nes didėtų retosioms 
ligoms skirtų išteklių naudojimo veiksmingumas ir efektyvumas. Prancūzijos daugiametė (2005–
2008 m.) retųjų ligų strategija kainuos 86,66 mln. EUR, o 20 mln. EUR bus skirta moksliniams 
tyrimams. Daugelis valstybių narių be vadovavimo ir Europos pagalbos pagrindinės pasirinkties 
negalės įgyvendinti dėl su šių strategijų kūrimu susijusių biudžeto problemų, su kuriomis gali tekti 
susidurti valdžios institucijoms. 
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Parama iš galiojančios sveikatos apsaugos programos bei suvienytos pastangos palengvintų Tarybos 
rekomendacijos pasirinkties techninius sprendimus, nes tai veiksmingesnis ir valdžios institucijas 
bei nacionalines sveikatos apsaugos sistemas mažiau apsunkinantis kelias. Efektyvesnių retųjų ligų 
problemų sprendimo veiksmų nauda bus akivaizdi atskiriems ligoniams, taip pat ir bendram 
sveikatos apsaugai skirtų išteklių veiksmingesniam naudojimui. Kadangi iniciatyva nėra 
įpareigojanti, tikėtina, kad jos rezultatas neapsunkins nė vienos gyventojų grupės ar sluoksnio. 

Administracinė našta valdžios institucijoms, pagal trečiąją pasirinktį reikalaujant 5 000–8 000 retųjų 
ligų duomenų visoje ES, būtų didelė. Papildoma kaina, siekiant retųjų ligų duomenimis rinkti ir 
apjungti Europos statistikos sistemoje, taip pat būtų didelė. Ši pasirinktis keltų abejones dėl 
subsidiarumo, nes sveikatos priežiūros ir medicinos pagalbos paslaugos Europos Sąjungoje yra 
organizuojamos ir teikiamos skirtingai. Nors tokioms sritims, pvz., moksliniai tyrimai ir 
technologinė plėtra, tai būtų naudinga, tačiau pakartotinis oficialios retųjų ligų programos 
sudarymas neįmanomas be plataus masto finansavimo, todėl šis požiūris nėra pats 
veiksmingiausias. 

6. PASIRINKČIŲ PALYGINIMAS 

6.1. Retųjų ligų pripažinimo ir informuotumo apie jas gerinimas 

 Pagrindinė pasirinktis Komisijos 
komunikatas 

Privalomas 
duomenų kaupimo 
reikalavimas 

Privalumai Geriau nustatoma ir 
kategorizuojama 

Geriau pripažįstama; 
įtraukiami atitinkamos 
suinteresuotosios šalys; 
pritaikomi rezultatai 

Geresnis informacijos 
pagrindimas; geresnė 
visuomenės sveikatos 
stebėsena; geriau ir 
vienodžiau teikiamos 
sveikatos priežiūros 
paslaugos 

Trūkumai Maža tikimybė, kad 
klasifikacija bus priimta; 
pakartotinai atliekamas ir 
neefektyvus darbas; tolesnės 
nevienodos galimybės 
naudojantis sveikatos 
priežiūros paslaugomis 

Sėkmė priklauso nuo 
daugelio suinteresuotų 
šalių bendradarbiavimo 

Didelė administracinė 
našta; didelės 
integracijos statistikos 
sistemoje išlaidos; 
neproporcingi 
veiksmai  

6.2. Retųjų ligų politikos rėmimas valstybėse narėse 

 Pagrindinė pasirinktis Tarybos rekomendacija Retųjų ligų sveikatos 
priežiūros paslaugų 
strategija Europos 
lygmeniu 

Privalumai Savitai sveikatos priežiūros 
sistemą norinčioms 
organizuoti valstybėms 

Oficialus teisinis ir 
politinis įsipareigojimas; 
lankstumas; veiksmai 

Visapusiškai 
vadovaujama ES 
lygmeniu; 
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narėms suteikiamas 
didžiausias lankstumas 

efektyvesni ir 
veiksmingesni; kartu 
kaupiami ištekliai 

veiksmingiau 
pateikiami geriausios 
patirties pavyzdžiai; 
geriau teikiamos 
sveikatos priežiūros 
paslaugos 

Trūkumai Išlieka nevienodos galimybės 
naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis bei nevienoda 
jų kokybė; aiškių pavyzdinių 
centrų trūkumas; 
neveiksmingas nacionalinių 
strategijų kūrimas; išsklaidyti 
ištekliai 

Nėra teisinių 
reikalavimų, kurių 
privalėtų laikytis 
valstybės narės 

Didelė nacionalinių 
sveikatos apsaugos 
sistemų 
restruktūrizacija; 
subsidiarumo 
klausimai 

6.3. Europos retųjų ligų srities bendradarbiavimo, koordinavimo ir reglamentavimo 
plėtojimas 

 Pagrindinė pasirinktis Komisijos 
komunikatas 

Pakartotinis oficialios 
retųjų ligų 
programos 
sudarymas 

Privalumai Nebūtina keisti esamų 
Bendrijos veiksmų krypties  

Vienodesnės 
galimybės gauti 
sveikatos priežiūros 
paslaugas ir 
vienodesnė paslaugų 
kokybė; stiprinamas 
tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas; 
mažinamas 
mirtingumas ir 
sergamumas; mažiau 
neveiksmingumo; 
skatinami moksliniai 
tyrimai; lengviau 
diegiamos įvairios 
technologijos  

Bendrijos 
finansavimas tampa 
politiniu požiūriu 
žinomesnis 

Trūkumai Tęsiami veiksmai neefektyvūs; 
didėja nevienodos galimybės; 
ištekliai riboti ir išsklaidyti 

Priklauso nuo to, kaip 
Europos mastu 
bendradarbiauja 
subjektai ir kaip 
tarpusavyje dera 
įvairios programos 

Reikalingas didelis 
finansavimas 
(neįmanomas 
vadovaujantis 
dabartinėmis 
finansinėmis 
perspektyvomis) 
integracijos su kitomis 
politikos sritimis 
trūkumas; 
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neveiksmingas 
požiūris 

6.4. Santrauka 

Remiantis pateikta informacija, pirmenybė teiktina šiai pasirinkčiai – teikti pasiūlymus dėl 
Bendrijos retųjų ligų strategijos, nurodytos Komisijos komunikate, kai bendro įsipareigojimo būtų 
siekiama pridedamu pasiūlymu dėl Tarybos rekomendacijos kurti nuoseklias ir išsamias retųjų ligų 
strategijas, remiantis EB sutarties 152 straipsniu. 

7. STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

7.1. Duomenų rinkimas 

Remiantis techninės paramos struktūrų veikla bus sukurtas retųjų ligų požymių duomenų rinkinys. 
Duomenų rinkinį sudarys šios temos (nebaigtinis orientacinis sąrašas):  

• demografija, epidemiologija, sveikatos būklė 

• sveikatos ir socialiniai ekonominiai veiksniai  

• sveikatos priežiūros paslaugos 

• moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra 

• vienodos galimybės, regionų skirtumai, ES iniciatyvos 

7.2. Komitologija ir stebėsenos mechanizmas 

Bus sukurtas ES retųjų ligų patariamasis komitetas (toliau – ESRLPK), kurio tikslas – užbaigti 
Europos Sąjungos retųjų ligų darbo grupės pastaruoju metu atliekamas užduotis. Sukurtą ESRLPK 
sudarys 27 valstybių narių atstovai, tarp jų – visuomenės sveikatos programos ir bendrosios 
programos (BP) projektų ekspertai, ligonių organizacijų atstovai, pramonės atstovai ir kitos 
suinteresuotosios šalys. 
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