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1. SVARSTOMA PROBLEMA 

Retosios ligos (RL) – tai mirtinai pavojingos arba lėtai sekinančios ligos, mažai išplitusios ir 
labai sudėtingos. Dauguma iš jų yra genetinės ligos, tarp kitų – retos vėžio formos, 
autoimuninės ligos, įgimtos ydos, apsinuodijimo sukeltos ir infekcinės ligos. Būtinas visuotinis 
požiūris į šias ligas, pagrįstas atskiromis ir bendromis pastangomis, kuriomis siekiama išvengti 
didelio sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo bei pagerinti sergančių asmenų gyvenimo kokybę 
ir jų socialinį bei ekonominį potencialą. 

• Patvirtinta Bendrijos veiksmų programa, skirta RL, įskaitant genetines ligas, apimanti 
laikotarpį nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d.1. Šioje programoje liga 
laikoma mažai paplitusia, jei Europos Sąjungoje iš 10 000 asmenų ja serga mažiau kaip 5. 

• Nors šis paplitimas – 5 iš 10 000 – neatrodo didelis, Europos Sąjungoje, kurią sudaro 27 
valstybės narės (VN), kiekviena iš šių ligų serga apie 246 000 asmenų. 

• Remiantis dabartinėmis mokslo žiniomis, 5 000–8 000 skirtingų RL kažkuriuo gyvenimo 
laikotarpiu serga iki 6 proc. visų ES gyventojų. Kitaip tariant, apie 15 milijonų ES (27 VN) 
žmonių yra sirgę arba dar sirgs RL. 

• Pagal turimus medicininės literatūros šaltinius2 mažiau kaip 100 RL paplitimo lygis siekia 
beveik 5 asmenų iš 10 000 ribą, pavyzdžiui, Brugada sindromas, Guillain-Barré sindromas, 
sklerodermija arba nervinio vamzdelio defektai. Dauguma RL yra labai retos, jomis serga 
vienas žmogus iš 100 000 arba mažiau, pavyzdžiui, hemofilija, Evingo sarkoma, Diušeno 
raumenų distrofija arba Von Hippel-Lindau liga. Tūkstančiais RL serga vos keli ligoniai 
Europoje, pavyzdžiui, Pompe liga, kintama hemiplegija arba Ondine sindromu. Labai 
retomis ligomis sergantys ligoniai ir jų šeimos yra ypač atskirti ir pažeidžiami. 

• Amžius, kai pasireiškia pirmieji ligos požymiai, taip pat yra labai įvairus. Pusė RL gali 
pasireikšti tik gimus arba vaikystėje (pavyzdžiui, Viljamso sindromas, Prader-Willi 
sindromas, retinoblastoma). Kita RL dalis gali atsirasti suaugus (pavyzdžiui, Huntington 
liga, Creutzfeld Jacob liga, šoninė amiotrofinė sklerozė). 

• Dauguma RL yra genetinės ligos, bet jos gali atsirasti ir dėl aplinkos poveikio nėštumo metu 
arba vėlesniu gyvenimo laikotarpiu, dažnai ir dėl genetinio polinkio. Kai kurios iš jų yra 
retos įprastų ligų formos arba komplikacijos. 

• RL dar labai skiriasi sunkumu ir pasireiškimo pobūdžiu. RL sergančiųjų gyvenimo 
trukmė labai sumažėjo. Daugelis RL yra komplikuotos, sukeliančios išsigimimus ir lėtai 
sekinančios, o kitos, jei laiku diagnozuojamos ir tinkamai valdomos ir (arba) gydomos, yra 
suderinamos su įprastu gyvenimu. Jos paveikia fizines ir protines galias, elgesį bei jutimo 
gebėjimus ir sukelia negalią. Dažnai vienu metu pasireiškia įvairios negalios formos su 
daugybe funkcinių pasekmių (apibrėžiama kaip daugybinis invalidumas). Šios įvairios 
negalios formos stiprina atskirtumo jausmą ir yra diskriminacijos šaltinis; jos mažina arba 
sunaikina mokymosi, profesines ir socialines galimybes.  

                                                 
1 1999 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1295/1999/EB, patvirtinantis Bendrijos veiksmų programą, skirtą 
retoms ligoms, įgyvendinant veiksmus visuomenės sveikatos srityje (nuo 1999 iki 2003 m.). 
2 Retų ligų paplitimas: Bibliografinė apžvalga, 2007 m. liepos mėn. – Orphanet 
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• Palyginti įprasta liga gali slėpti į akis nekrintančią RL, pvz., autizmą (pagrindinis Rett 
sindromo, trapiosios x, Angelmano, suaugusiųjų fenilketonurijos, Sanfilippo ligos požymis 
ir kt.) arba epilepsiją (tuberozinė sklerozė, Shokeir sindromas, Draveto sindromas ir t. t.). 
Daugelis ligų, kurios anksčiau buvo vadinamos protiniu atsilikimu, cerebriniu paralyžiumi, 
autizmu arba psichoze – tai RL apraiškos, kurias dar reikia apibūdinti. Daugelis vėžio 
atmainų, įskaitant visas vaikų vėžių formas, taip pat ir daugelis įgimtų ydų yra RL. 

• RL moksliniai tyrimai buvo labai naudingi, nes padėjo geriau suvokti tokių įprastų ligų 
kaip nutukimas arba diabetas mechanizmą, kadangi jos atspindi biologinių sistemų funkcinio 
sutrikimo modelį. Didžiausią reikšmę RL moksliniai tyrimai turėjo identifikuojant daugelį 
lig šiol jau nustatytų žmogaus genų ir ketvirtadalį naujų vaistų, kurių prekybai ES rinkoje 
jau pritarta (retieji vaistai). Tačiau RL mokslinių tyrimų atliekama ne tik nepakankamai, bet 
jie dar ir išsklaidyti po įvairias ES laboratorijas. Įprastomis rinkos sąlygomis vaistų pramonė 
nenori investuoti į retosioms ligoms gydyti skirtus vaistus ir medicinos prietaisus dėl labai 
mažos rinkos kiekvienos ligos atveju. Tai paaiškina, kodėl RL dar yra vadinamos 
„našlaitėlinėmis ligomis“: tokios jos yra dėl mažo dėmesio jų tyrimams, mažo rinkos 
suinteresuotumo ir visuomenės sveikatos politikos. 

• Nors RL labai didina sergamumo ir mirtingumo procentą, šių ligų nėra sveikatos priežiūros 
informacinėse sistemose, nes nesukurtos tinkamos jų kodavimo ir klasifikavimo sistemos. 

• Dėl konkrečios sveikatos politikos RL atžvilgiu nebuvimo ir kompetencijos stokos vėlai 
nustatoma diagnozė ir sunku gauti priežiūrą. Tai dar labiau pakenkia fizinei, psichinei ir 
intelektualinei sveikatai, kartais gimsta sergantys palikuoniai, taikomas netinkamas arba net 
kenksmingas gydymas ir prarandamas pasitikėjimas sveikatos priežiūros sistema. Nors kai 
kurios RL, jei laiku diagnozuojamos ir tinkamai valdomos, netrukdo įprastai gyventi. 

• Daugelyje ES valstybių narių dėmesys RL yra palyginti naujas reiškinys. Dar visai 
neseniai visuomenės sveikatos institucijos ir politikos kūrėjai dažniausiai ignoravo šiuos 
iššūkius, politiniuose debatuose aptardami įvairias RL, užuot pripažinę visoms RL bendrus 
klausimus. 

• Nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigos, kurių pareiga – sergančiųjų RL diagnozavimas, 
gydymas ir reabilitacija, nemažai skiriasi savo prieinamumu ir kokybe. Specialistų 
paslaugos ir retieji vaistai valstybių narių ir (arba) VN regionų piliečiams yra nevienodai 
prieinami. Tik kelios valstybės narės sėkmingai išsprendė kai kuriuos su retomis ligomis 
susijusius klausimus, o kitos dar neapsvarstė galimų sprendimų. 

2. PRIDĖTINĖ VERTĖ, SUBSIDIARUMAS IR EUROPOS VEIKSMŲ RL SRITYJE BŪTINYBĖ 

• Bendrijos veiksmų RL srityje teisėtumas išryškėja, kai subsidiarumo principas („Sąjunga 
nesiima veiksmų (išskyrus vien tik jos išimtinei kompetencijai priklausančiose srityse), jei jie 
nėra veiksmingesni už nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu taikomus veiksmus“) 
suderinamas su ES veiksmų visuomenės sveikatos srityje teisiniu pagrindu – 152 straipsniu, 
kuriame teigiama: „Aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga užtikrinama apibrėžiant ir 
įgyvendinant visas Bendrijos politikos kryptis ir veiklos rūšis. Bendrijos veiksmais, 
papildančiais nacionalinę politiką, siekiama gerinti visuomenės sveikatą, vengti žmonių 
susirgimų bei ligų ir šalinant šaltinius, keliančius pavojų žmonių sveikatai“. 

• Bendrijos strategija RL srityje yra susijusi ir su Europos vertybių, tokių kaip kova su 
diskriminacija, įskaitant dėl negalios, ir žmogaus teisių apsauga, įgyvendinimu. 
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• RL ypatumai – ribotas ligonių skaičius ir reikalingų žinių bei kompetencijos stoka – išskiria 
šias ligas kaip savitą labai didelės Europos pridėtinės vertės sritį. Tikriausiai nėra kitos 
tokios visuomenės sveikatos srities, kurioje, derinant 27 skirtingus nacionalinius požiūrius 
būtų galima pasiekti tokio našumo ir veiksmingumo, kaip RL srityje. Tai tvirtai pripažino ir 
valstybių narių, ir Europos sprendimus priimantys asmenys, ir visi suinteresuoti subjektai. 
Būtinybė sutelkti labai ribotus išteklius gali virsti tikrove tik koordinuojant veiksmus ES 
lygiu.  

• RL moksliniams tyrimams atlikti būtina, kad įvairių dalykų specialistų grupės tarpusavyje 
bendradarbiautų ir kad ES lygiu surinkti duomenys bei biologinė medžiaga būtų prieinama 
siekiant užtikrinti reikalingą mėginių skaičių. Bendri mokslinių tyrimų projektai ir 
koordinavimo projektai šioje srityje ypač tinka, lygiai taip pat būtina sukurti bendrą 
infrastruktūrą: registrus, duomenų bazes, duomenų saugyklas ir technines programas. 

• Sergantieji RL turi teisę į tokią pat ligų prevenciją, diagnozavimą ir gydymą kaip ir kiti 
ligoniai. Europos bendradarbiavimo teikiant sveikatos priežiūros ir medicinos 
paslaugas sergantiems RL skatinimas yra labai svarbi galimybė suteikti naudą piliečiams: 

- įveikiant ribotą specialistų, susiduriančių su retomis ligomis, patirtį; 
- didinant ES piliečių galimybes gauti gydymą, kuris reikalauja ypatingo išteklių 

(infrastruktūra ir žinios) arba kompetencijos sutelkimo ir (arba) sukaupimo; 
- užtikrinant ligoniams pačią didžiausią sėkmės tikimybę (dalijantis kompetencija ir 

ištekliais); 
- ekonomiškai efektyviai naudojant išteklius, o prireikus ir sutelkiant juos; 
- padedant dalytis žiniomis ir suteikti mokymą sveikatos priežiūros specialistams; 
- būnant etalonu, kuris padėtų sukurti ir visoje Europoje paskleisti geriausią patirtį; 
- padedant suteikti šalims, kurios iš sveikatos priežiūros sektoriaus gauna 

nepakankamai išteklių, platų aukščiausios kokybės itin specializuotų paslaugų 
pasirinkimą. 

• Daugiau kaip 2 000 RL gali būti diagnozuotos atliekant biologinį tyrimą. Atsižvelgiant į 
tokį didelį ligų skaičių ir būtinybę kiekvienai iš jų sukurti ir patvirtinti konkretų diagnostinių 
tyrimų rinkinį, nė viena atskira šalis negali savarankiškai užtikrinti biologinių tyrimų.  

• Teisė į informaciją yra neginčytina. Tikslios informacijos apie kiekvieną iš tūkstančių RL, 
pritaikytos naudotis sveikatos priežiūros specialistams ir ligoniams bei jų šeimoms, 
paskleidimas yra uždavinys, kuris gali būti sprendžiamas tik ES lygiu, net jeigu tą 
informaciją reikia išversti į nacionalines kalbas ir pritaikyti nacionalinei sveikatos priežiūros 
sistemai. 

• Daugelis RL yra labai retos. Pavienėms šeimoms reikia užmegzti tarpusavio ryšį ir 
susižinoti apie atitinkamas paslaugas. Tai būtų lengviau padaryti Europos lygiu, naudojantis 
tinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, internetu ir pagalbos linijomis. 
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3. ANKSTESNI IR DABARTINIAI VEIKSMAI RL SRITYJE 

Remiantis 152 straipsniu buvo patvirtinta Bendrijos veiksmų programa, skirta RL, įskaitant 
genetines ligas, apimanti laikotarpį nuo 1999 m. sausio 1 d. – 2003 m. gruodžio 31 d. Šios 
programos tikslas – derinant su kitomis Bendrijos priemonėmis padėti užtikrinti aukštą 
sveikatos apsaugos, susijusios su RL, lygį. Pirmosios ES pastangos šioje srityje buvo specialus 
dėmesys žinioms apie šias ligas gerinti ir informacijos apie jas prieinamumą didinti. 

RL šiuo metu yra vienas iš ES 2003–2008 m. visuomenės sveikatos programos3 prioritetų. 
Pagal Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato (DG SANCO) darbo planus, 
skirtus  visuomenės sveikatos programai įgyvendinti, pagrindinės DG SANCO apibūdintos 
veiksmų kryptys yra: 

• RL informacijos tinklų rėmimas ir geriausios patirties kaupimo rėmimas; kalbant apie su RL 
susijusius projektus ir apskritai DG SANCO prioritetu laiko universalius tinklus, kuriuose, 
siekiant gerinti informaciją, stebėseną ir priežiūrą, vienoje vietoje yra sukaupta informacija 
apie kuo daugiau RL, o ne tik apie vieną konkrečią ligą. 

• Europos konsultacinės struktūros, Retųjų ligų darbo grupės (kuriai padeda mokslinis 
sekretoriatas)4, sukūrimas, kaip Europos etalono keitimuisi gerąja patirtimi; 

• Visuomenės sveikatos programos veiksmų derinimas su FP6 ir FP7 programų priemonėmis, 
susijusiomis su moksliniais tyrimais. 

RL ir toliau išliks naujosios visuomenės sveikatos programos (2008–2013 m.) prioritetine 
veiksmų sritimi. Bendrosios pozicijos, kurią Taryba 2007 m. kovo 22 d. priėmė tam, kad būtų 
priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl antrosios Bendrijos veiksmų 
sveikatos srityje programos (2007–2013 m.)5, priedo 2.2.2 punkte nustatyta: „Skatinti ypač 
svarbių pagrindinių ligų prevencijos veiksmus, atsižvelgiant į bendrą ligų paplitimą Bendrijoje, ir 
į retas ligas, kai Bendrijos veiksmais, skirtais jas sukeliantiems veiksniams pašalinti, 
nacionalinėms pastangoms galima suteikti didelės papildomos vertės“. 

Komisijos tarnybų darbiniame dokumente, pridedamame prie dokumento „Baltoji knyga – 
„Kartu sveikatos labui, 2008–2013 m. ES strateginis požiūris“6, RL taip pat įvardytos kaip 
prioritetas. 

EB, Įmonių ir pramonės generalinio direktorato (DG ENTR) ir Europos vaistų agentūros 
(EMEA) atsakomybe, įgyvendina retųjų vaistų politiką. Retųjų vaistų reglamente (1999 m. 
gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų 
vaistų7) buvo pasiūlyta nustatyti vaistų priskyrimo retiesiems kriterijus ES ir apibrėžtos paskatos 
(pvz., 10 metų rinkos išimtinumas, protokolinė pagalba, centralizuotos leidimo prekiauti 
išdavimo procedūros prieinamumas), siekiant paskatinti moksliškai tirti, kurti RL gydyti, 
prevencijai ar diagnozavimui skirtus vaistus ir jais prekiauti. ES farmacinės veiklos teisės 
aktuose ši politika 2003 m. buvo užbaigta ES privaloma centralizuota leidimų prekiauti visais 
retaisiais vaistais išdavimo procedūra.  

                                                 
3 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1786/2002/EB, patvirtinantis Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos 
srityje programą (2003–2008 m.) 
4 Žr. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_5_en.htm 
5 Iš dalies pakeistas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl antrosios Bendrijos veiksmų sveikatos ir vartotojų apsaugos 
srityje programos (2007-2013 m.) COM(2006) 234 galutinis 
6 Žr. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm 
7 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų 



6 

2000 m. Europos vaistų agentūroje (EMEA) buvo įsteigtas Retųjų vaistų komitetas (RVK)8, 
kurio uždavinys – nagrinėti asmenų arba įmonių, norinčių, kad vaistai, kuriuos jie ketina kurti 
RL diagnozavimo, prevencijos arba gydymo paskirčiai, „būtų priskirti retiesiems vaistams“, 
paraiškas. 

Septynerius metus Europos Komisija, EMEA ir valstybės narės skatino vaistų pramonę tirti, 
kurti minėtus vaistus, skirtus naudoti, tarp kitų ligų, vėžinių susirgimų, medžiagų apykaitos 
sutrikimų, imuninės sistemos, širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sutrikimų atvejais, ir jais 
prekiauti. Įprastomis rinkos sąlygomis tokie vaistai nekuriami. Reikalaujama, kad Komisija 
paskelbtų išsamų visų šių paskatų sąrašą. Iki šiol paskelbtos dvi ataskaitos: 2002 m. ir 2006 m. 
Paskutinėje ataskaitoje, kurią 2006 m. birželio 26 d. paskelbė DG ENTR, pabrėžiama, kad ES 
retųjų vaistų politika yra sėkminga, netgi viena iš sėkmingiausių ES politikos sričių. 2007 m. 
balandžio–rugpjūčio mėnesiais EMEA gavo daugiau kaip 740 vaistų priskyrimo retiesiems 
paraiškų. 2007 m. liepos mėn. buvo išduoti leidimai prekiauti daugiau kaip 40 įvairių naujų 
retųjų vaistų, skirtų gydyti daugiau 40 įvairių mirtinai pavojingų arba lėtai sekinančių RL. Be 
to, vis dar atliekami daugiau kaip 500 vaistų, kuriuos prie retųjų buvo priskyręs RVK, 
klinikiniai tyrimai. Minėtoje ataskaitoje9 dar yra išsamiai nurodytos iki šiol įdiegtos 
nacionalinės iniciatyvos. Atskirose valstybėse narėse padėtis šiuo atžvilgiu yra labai įvairi: kai 
kuriose VN didžiausias dėmesys skiriamas mokslinių tyrimų rėmimui (pavyzdžiui, Ispanijoje 
arba Vokietijoje), kitose – sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir specializuotiems centrams 
(Skandinavijos šalys, Danija, Italija). Tik vienos šalies nacionaliniame veiksmų plane išreikštas 
platus požiūris į RL klausimą (Prancūzijos 2005–2008 m. plane). Tačiau valstybės narės dar 
neužtikrina kiekvieno patvirtinto retojo vaisto prieinamumo. 

Retųjų ligų mokslinio tyrimo projektus remia Europos Bendrijos mokslinių tyrimų 
technologijų plėtros bendrosios programos (FP; dabar įgyvendinama FP7)10. Septintojoje 
bendrojoje programoje sveikatos tema, viena iš dešimties pagal konkrečią „Bendradarbiavimo“ 
programą pasiūlytų temų, yra skirta valstybių įvairių formų bendradarbiavimui Sąjungoje ir už 
jos ribų remti, Europos piliečių sveikatai gerinti, su sveikata susijusių gamintojų ir verslo 
subjektų konkurencingumui didinti ir inovaciniams pajėgumams skatinti sprendžiant visuotines 
sveikatos problemas. Bus akcentuojami taikomieji tyrimai (pagrindinių atradimų pritaikymas 
klinikinėje praktikoje, įskaitant eksperimentų rezultatų mokslinį patvirtinimą), naujų gydymo 
būdų kūrimas ir įteisinimas, sveikatos ugdymo ir prevencijos metodai, įskaitant vaikų sveikatos 
ugdymą, sveikas senėjimas, diagnostikos priemonės ir medicininės technologijos, taip pat 
tvarios ir veiksmingos sveikatos priežiūros sistemos. Tiksliau tariant, dėmesys retų ligų 
tyrimams FP7 yra susijęs su Europos masto gamtos istorijos, patologinės fiziologijos tyrimais ir 
prevencinių, diagnostinių bei terapinių intervencijų tobulinimu. 

FP6 remiamas ERA-NET projektas yra skirtas RL (E-Rare)11, siekiant plėtoti bendrą arba 
tarpvalstybinę veiklą (nacionalinių programų apžvalga, nacionalinių mokslinių tyrimų programų 
spragų ir dubliavimosi nustatymas ir su RL susijusi veikla). Pagal E-Rare yra numatyta sukurti 
tvarų ir ilgalaikį valstybių narių partnerių bendradarbiavimą, koordinuoti nacionalines 
mokslinių tyrimų programas siekiant išvengti RL tyrimų susiskaidymo ir skatinti tarpdalykinius 
metodus, suderinti dalyvaujančių šalių nacionalinių ir (arba) regioninių mokslinių tyrimų 
programas ir siekti jų sąveikos, kurti bendrą mokslinių tyrimų RL srityje politiką ir palaikyti 
palankią konkurencinę padėtį RL tyrimų kituose pasaulio regionuose, pavyzdžiui, Šiaurės 
Amerikoje ir Azijoje, atžvilgiu. 

                                                 
8 Žr. http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP/COMP.html 
9 Žr. http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/orphanmp/doc/inventory_2006_08.pdf. 
10 Žr. http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 
11 Žr. http://www.e-rare.eu/cgi-bin/index.php 



7 

DG SANCO sukūrė aukšto lygio sveikatos paslaugų ir medicininės priežiūros grupę, kaip 
priemonę įgyvendinti rekomendacijoms, pateiktoms svarstymuose dėl ligonių mobilumo. Viena 
iš šios aukšto lygio grupės darbo grupių tvarko RL kompetencijos centrų informacinius 
tinklus. 2006 m. RL darbo grupė pateikė ALG ataskaitą „Indėlis į politikos formavimą: Dėl 
Europos bendradarbiavimo sveikatos paslaugų ir medicininės priežiūros, susijusios su RL, 
srityje“12 , kurioje atnaujinta informacija apie Europos etaloninių centrų tinklus. Minėtoje 
atskaitoje išsamiai aptartas sąvokos „Europos RL informaciniai tinklai“ vartojimas, taip pat ir 
atitinkamos funkcijos. 2006 ir 2007 m. ES visuomenės sveikatos programos darbo planuose 
nustatyta, kad prioritetas RL srityje yra Europos RL informacinių tinklų kūrimas. Atsižvelgiant į 
šį prioritetą finansavimui buvo atrinkti keli bandomieji projektai13 (susiję su cistine fibroze, 
retais kraujo krešumo sutrikimais, Alfa 1–antitripsino (AAT) nepakankamumu, porfirijomis, 
morfologiniais pokyčiais, vaikų Hodžkino limfoma, histocitoze ir vaikų nervų sistemos 
ligomis).  

Šiuo atžvilgiu Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl sveikatos 
paslaugų14 16 straipsnyje nurodoma: „Valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su 
Komisija, padeda sukurti Europos informacinius tinklus, kad ligoniams, kurių ligos reikalauja 
ypatingo išteklių ar specialistų sutelkimo, būtų suteiktos aukšto lygio ir ekonomiškos sveikatos 
priežiūros paslaugos.“ 

TEISIŲ LIGONIAMS SUTEIKIMAS 

Pasaulio bankas teisių suteikimą apibrėžia kaip „asmenų arba jų grupių gebėjimo pasirinkti ir šį 
pasirinkimą paversti pageidaujamais veiksmais ir rezultatais didinimo procesą“. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) teisių suteikimą apibūdino kaip „būtiną sveikatos sąlygą“ ir 
„veiksnią partnerystės ir ligonių savikontrolės strategiją, skirtą lėtinėmis ligomis sergančiųjų 
sveikatos rezultatams ir gyvenimo kokybei pagerinti“. Taip apibūdintas teisių suteikimas yra 
neišvengiamybė sergantiems RL, kurios yra lėtinės, sunkiai gydomos, tokios retos, kad pažanga 
gali būti pasiekta tik bendromis pastangomis, ignoruojamos mokslininkų ir (arba) medikų 
bendruomenės bei politikos kūrėjų. Sergantieji RL ir juos remiančios organizacijos yra tarp 
daugiausia teisių turinčių sveikatos sektoriaus grupių, iš esmės dėl to, kad jie patys kovoja už 
savo pripažinimą ir už geresnę priežiūrą. RL mokslinių tyrimų srityje jie atvėrė kelią naujai 
epochai, užpildydami spragą, kurią iš esmės ignoravo valstybinės mokslinių tyrimų įstaigos, 
nepaisydamos jų poreikių ir vilčių, ir į rinką orientuoti moksliniai tyrimai, apsiribojantys tik tais 
mokslinių tyrimų projektais, kurie yra pakankamai pelningi, kad pasiteisintų privačios 
investicijos. Ligonių organizacijų vaidmuo nustatant RL mokslinių tyrimų politiką ir projektus 
šiuo metu yra aktyvus ir reikalingas. Ligoniai tiesiogiai kuria savo ateitį. Dėl didelio RL 
skaičiaus Europoje yra daugiau kaip 1 700 ligonių organizacijų. Daugelis iš jų sudaro 
nacionalines RL sąjungas ir (arba) yra ES skėtinės organizacijos pagal atskiras ligas ir (arba) ES 
skėtinės organizacijos, skirtos RL, pavyzdžiui, Europos retų ligų organizacijos (Eurordis)15, 
filialai. Eurordis jungia 33 šalių organizacijas ir suteikia joms tiesioginio dialogo su Europos 
Komisija, kitais suinteresuotais subjektais ir sergančiųjų RL bendruomene galimybę. 

                                                 
12 Žr. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_8_en.htm 
13 2007 m. projektai yra atrinkti finansavimui ir turėtų būti bendrai finansuojami taikant sąlygą, kad derybų su Europos Komisija procedūra bus 

sėkminga ir kad bus pasirašytas susitarimas dėl paramos suteikimo 
14 Žr. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient_mobility_en.htm 
15 Žr. http://www.eurordis.org 
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4. SIEKTINI TIKSLAI  

Šiame dokumente siekiama įvertinti būtinas veiksmingos politikos, kuria siekiama spręsti RL 
klausimus Europoje, dalis. Strateginis EB intervencijos į šią sritį tikslas yra padidinti tikimybę, 
jog liga bus tinkamai ir laiku diagnozuota, o ligoniams suteikta informacija ir priežiūra. Todėl 
šios priemonės padės pasiekti daugiau: ne tik pagerės sveikatos priežiūros rezultatai, bet ir 
pailgės sveiko gyvenimo trukmė – pagrindinis Lisabonos strategijos rodiklis16. 

Tam tikslui būtina: 

• Stiprinti ryšį tarp ES programų: ES visuomenės sveikatos programos, Bendrosios 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos, Retųjų vaistų strategijos, vaikams skirtų 
vaistų reglamento17 ir pažangiosios terapijos strategijos, būsimosios sveikatos paslaugų 
direktyvos18, ES statistikos programos19 ir visų kitų dabartinių ar būsimų ES iniciatyvų. 

• Skatinti ES-27 valstybes nares kurti nacionalinę sveikatos politiką, RL sergantiems 
žmonėms užtikrinančią vienodą prevencijos, diagnozavimo, gydymo ir reabilitacijos 
paslaugų pasiūlą ir prieinamumą. ES valstybės narės turėtų imtis didesnės iniciatyvos 
visuomenės sąmoningumui kelti. Šios pastangos turėtų būti nukreiptos ne tik į viešąją 
nuomonę, bet ir į sveikatos priežiūros specialistus ir socialines tarnybas, sprendimus 
priimančius asmenis, sveikatos ir socialinių tarnybų vadovus bei žiniasklaidą. Tai galima 
pasiekti visų pirma kasmet organizuojant informavimo kampanijas. 

• Užtikrinti, kad visoje Europoje būtų kuriamos ir bendrai taikomos bendrosios politikos 
gairės: konkretūs veiksmai tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai, kompetencijos centrai, 
informacijos prieinamumas, retųjų vaistų kūrimo skatinimas, atrankinis sveikatos tikrinimas 
turi sudaryti bendrąją RL strategiją. Tikimasi, kad šis komunikatas taip pat sustiprins 
valstybių narių bendradarbiavimą Bendrijos lygiu. 

Šie bendrieji tikslai bus pasiekti įgyvendinus toliau apibūdintus specialiuosius tikslus. 

4.1. Pagerinti RL nustatymą ir patobulinti žinias apie RL 

• ES bendra RL apibrėžtis: Šiuo metu ES vartojama RL sąvoka apibrėžta 1999-2003 m. 
Bendrijos veiksmų programoje dėl RL – tai ligos, kuriomis Europos Sąjungoje serga mažiau 
kaip 5 žmonės iš 10 000. Tokią pat sąvoką vartoja ir EMEA (Europos vaistų agentūra), 
priskirdama vaistus retiesiems (reglamentas), ir kelios valstybės narės, kurios ėmėsi 
konkrečių iniciatyvų, pavyzdžiui, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandai ir Ispanija. 
Tačiau JK, Švedija ir Danija vartoja kitas RL sąvokos apibrėžtis. Net jeigu dabartinę 
apibrėžtį kai kurie suinteresuoti subjektai ir laiko per plačia, ES pageidauja ją išlaikyti. 

1 klausimas. Ar dabartinė retos ligos sąvokos apibrėžtis yra patenkinama? 

• Geresnis RL kodavimas ir klasifikavimas. ES dabartinės ICD (tarptautinės ligų 
klasifikacijos) revizavimo procese turėtų glaudžiai bendradarbiauti su PSO, siekdama 
užtikrinti, kad RL būtų koduojamos taip, kad jas būtų galima atsekti visose sveikatos 
informacinėse sistemose. Tuo tikslu būtina remti RL klasifikavimo ir kodavimo darbo grupę, 

                                                 
16 Žr. http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_en.htm 
17 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš 

dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004  
18 Žr.http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/news_en.htm 
19 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2367/EB dėl Bendrijos 2003-2007 m. statistikos programos su 
pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 787/2004/EB. 
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kuri ICD taisymo procese atlieka PSO patariamosios darbo grupės funkcijas20. Be to, kai tik 
bus parengta nauja ICD-11 versija, reikėtų aktyviai remtis ES statistikos programa, siekiant 
užtikrinti, kad naujoji ICD versija, įskaitant naujus RL kodus, visose valstybėse narėse būtų 
naudojama mirties liudijimuose ir išrašymo iš ligoninės duomenų registravimo sistemose. 
Panašios pastangos turėtų būti dedamos tinkamam RL kodavimui pagal SnowMed ir 
MedDRA kodavimo sistemas užtikrinti. 

2 klausimas. Ar sutinkate, kad būtina nedelsiant tobulinti kodavimą ir klasifikavimą šioje 
srityje? 

• RL sąrašo sudarymas: viena iš RL klausimo ignoravimo priežasčių yra nežinojimas, kurios 
ligos yra retos. Siekiant kiek įmanoma padidinti sąmoningumą ir dokumentais paremti 
mokslinių tyrimų bei duomenų saugojimą apskritai, visuomenei būtina pateikti tikslų RL 
sąrašą, nuolat papildomą, suskirstytą pagal medicinos specialybes, ligų paplitimą, 
mechanizmus, nustatytą priežastį. Europos Komisija turėtų finansiškai remti šią veiklą 
pasinaudodama Visuomenės sveikatos programa. 

3 klausimas. Ar Europos retų ligų sąrašas padės jūsų nacionalinei ir (arba) regioninei sistemai 
lengviau spręsti RL problemas? 

4.2. Gerinti RL prevenciją, diagnozavimą ir ligonių priežiūrą  

• Atitinkamos informacijos platinimas: Pagrindinis dalykas siekiant pagerinti RL 
diagnozavimą ir ligonių priežiūrą yra tikslios informacijos teikimas tokia forma, kuri 
atitinka šios srities specialistų ir sergančių asmenų poreikius. Nuo 2000 m. Orphanet21 RL 
duomenų bazėje šešiomis kalbomis teikiama informacija apie daugiau kaip 5 000 ligų. Šioje 
duomenų bazėje yra išsami RL enciklopedija, specialisto paslaugų, teikiamų 35 šalyse, 
katalogas, Europos informacijos centrų katalogas, retųjų vaistų duomenų bazė, kurioje yra 
informacija apie jų kūrimo etapą ir prieinamumą ES šalyse ir dar daug kitų paslaugų, skirtų 
konkrečioms suinteresuotų subjektų kategorijoms, įskaitant galimybę atrinkti diagnozę pagal 
simptomus ir ženklus bei skubiems atvejams skirtų rekomendacijų biblioteką. Europos 
Komisija turėtų finansiškai remti šią veiklą pasinaudodama Visuomenės sveikatos programa 
ir FP. 

• Parama informacijos tinklams: Prioritetiniai veiksmai yra užtikrinti informacijos mainus 
pasinaudojant dabartiniais Europos informacijos tinklais, skatinti geresnį klasifikavimą, 
kurti suinteresuotų šalių keitimosi informacija strategiją ir mechanizmus, apibrėžti svarbius 
sveikatos rodiklius, ES lygmeniu tobulinti lyginamuosius epidemiologinius duomenis, remti 
keitimąsi gerąja patirtimi ir kurti ligonių grupėms skirtas priemones. Šiuo metu 
įgyvendinami projektai jau pasiteisino kaip tinkami. Tokio tipo projektai turėtų būti remiami 
ir ES, ir VN lygmeniu. Be to, būtų tikslinga remti konkrečias tarptautines konsensuso 
konferencijas. Europos Komisija, pasinaudodama Visuomenės sveikatos programa ir FP, 
turėtų finansiškai remti šią veiklą. 

• Nacionalinių / regioninių kompetencijos / informacijos centrų ir ES kompetencijos 
centrų informacinių tinklų kūrimas: Kadangi ligos yra retos, trūksta ir kompetencijos. Kai 
kurie kompetencijos centrai (dar vadinami etaloniniais centrais) yra sukaupę patirtį, kuria 
naudojasi kiti jų šalies specialistai ir net specialistai tarptautiniu mastu. Kai kuriose 
valstybėse šie centrai yra oficialiai pripažinti, bet daugelyje šalių jie yra tik pelnę 

                                                 
20 Žr. http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html 
21 Žr. http://www.orpha.net/ 
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pripažinimą. ES yra nusprendusi, kad veiksmingiausia būtų teikti pirmenybę jų tarpusavio 
bendradarbiavimui ir keitimuisi žiniomis. Nustatyti kai kurie su Europos informacijos 
tinklais (EIT) susijusios taisyklės, įskaitant jų vaidmenį įveikiant RL ar kitus susirgimus, 
kuriems reikalinga speciali priežiūra, dėl ligonių skaičiaus ir kai kurių kitų kriterijų, kuriuos 
turi atitikti minėti centrai. EIT dar turėtų atlikti mokslinių tyrimų bei žinių tinklų funkcijas: 
atnaujinti ir įnešti savo indėlį į mokslinius rezultatus, gydyti ligonius iš kitų valstybių narių 
ir prireikus užtikrinti tolesnes gydymo priemones. EIT apibrėžtis turėtų atspindėti tinkamo 
paslaugų ir kompetencijos pasiskirstymo išsiplėtusioje Europos Sąjungoje būtinybę. ES RL 
darbo grupės 2006 m. ataskaitoje „Indėlis į politikos formavimą: Dėl Europos 
bendradarbiavimo sveikatos paslaugų ir medicininės priežiūros, susijusios su RL, srityje“’22 
valstybėms narėms rekomenduojama padėti identifikuoti jų specialistų centrus ir kuo labiau 
remti juos finansiškai. Joje dar rekomenduojama, kad valstybės narės galimybes gauti 
sveikatos priežiūrą savo ligoniams atvertų užmegzdamos bendradarbiavimo ryšius su visais 
būtinais šalies, o prireikus ir užsienio specialistų centrais. Joje patariama ir toliau iš 
atitinkamų ES programų finansiškai remti RL kompetencijos centrų informacijos tinklus, kol 
tolesniems veiksmams įgyvendinti bus gautas tinklų kūrimo proceso rezultatų įvertinimas. 

4 klausimas. Ar Europos informaciniai tinklai turėtų teikti pirmenybę žinių perdavimui? Ligonių 
mobilumui? Abiem? Kokiu būdu? 

• El. sveikatos priežiūros paslaugų RL ligų srityje plėtra: Pagal Orphanet ir kitus ES 
finansuojamus projektus kuriamos elektroninės paslaugos aiškiai rodo, kaip el. technologijos 
gali padėti vienam ligoniui susisiekti su kitu, mokslinėms tyrimų grupėms bendrai naudotis 
duomenų bazėmis, rinkti duomenis klinikiniams tyrimams, registruoti klinikiniuose 
tyrimuose norinčius dalyvauti ligonius ir pateikti informaciją apie tokius atvejus 
specialistams, kad šie pagerintų diagnozavimo ir gydymo kokybę. Internetinės ir 
elektroninės priemonės yra labai veiksmingos; jos turėtų būti stiprioji ES RL strategijos 
pusė. Jos gali išgelbėti RL sergančiųjų gyvybę krizių atveju. Europos Komisija turėtų 
finansiškai remti šią veiklą pasinaudodama Visuomenės sveikatos programa, FP ir VN 
pagalba.  

5 klausimas. Ar šioje srityje turėtų būti įgyvendinamos internetinės ir elektroninės priemonės? 

• Tikslių diagnostinių tyrimų, įskaitant genetinius tyrimus, pasiūla ir prieinamumas: 
Daugelį RL šiuo metu galima diagnozuoti atliekant biologinį tyrimą, kuris dažnai yra 
genetinis tyrimas. Šie tyrimai yra svarbiausia tinkamo ligonio gydymo dalis, nes leidžia 
anksti diagnozuoti ligą, kartais atlikti šeimos pakopinę atrankinę patikrą ar prenatalinį 
tyrimą. Atsižvelgiant į tai, kad reikia atlikti daug tyrimų, ir būtinybę kiekvienam iš jų sukurti 
bei patvirtinti konkretų diagnostinių bandymų rinkinį, nė viena atskira šalis negali 
savarankiškai atlikti tyrimų. Dėl to valstybės keičiasi medžiaga apie ligonius ir tyrimų 
duomenimis. Valstybių keitimasis informacija yra akivaizdus mechanizmas, užpildysiantis 
RL tyrimų pasiūlos spragą. Šį keitimąsi gali palengvinti aiškiai nurodyti, skaidrūs, ES lygiu 
patvirtinti standartai ir procedūros. Reikia įveikti šalių reguliavimo skirtumus 
konfidencialumo praktikos, išlaidų apmokėjimo, mėginių vežimo bei laikymo ir laboratorijų 
sertifikavimo srityse. Reikėtų skatinti laboratorijas dalyvauti kompetencijos 
patikrinimuose, ypatingą dėmesį kreipiant į ataskaitų rezultatus. Turėtų būti užtikrintas 
genetinis konsultavimas prieš tyrimą ir po jo. Tam reikalinga tam tikro lygio (atsižvelgiant į 
per metus atliekamų tyrimų skaičių) parama etaloninėms laboratorijoms. Įvairūs 

                                                 
22 Žr. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/contribution_policy.pdf 
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suinteresuoti subjektai (Europos Komisija23, Europos Taryba ir visų pirma EBPD24) 
paskutiniuosius dvejus metus  daug dėmesio skyrė laboratorijų kokybės užtikrinimo 
politikai. 

6 klausimas. Ką galima padaryti toliau gerinant RL tyrimų kokybės kotrolės priemonių 
prieinamumą? 

• Gyventojų atrankinės patikros dėl RT (įskaitant naujagimių tikrinimą) strategijos 
vertinimas: Naujagimių atrankinė patikra dėl fenilketonurijos ir įgimtos hipotireozės šiuo 
metu Europoje praktikuojama, ir pasitvirtino, kad tai yra labai veiksmingas būdas siekiant 
išvengti sergančių vaikų negalios. Tobulėjant technologijoms, daugelio RL tyrimus, 
įskaitant tyrimus robotais, šiuo metu galima atlikti nebrangiai, visų pirma medžiagų 
apykaitos sutrikimus ir genetines ligas apskritai. Tai neturi būti motyvas įtraukti šiuos 
tyrimus į gyventojų tikrinimo politiką kruopščiai neįvertinus pagal 1965 m. PSO nustatytus 
kriterijus (siekiant verifikuoti), kadangi atrankinė patikra gali pakenkti tikrinamiems 
asmenims, be to, tam reikia nemažai viešųjų išteklių. Pastaruoju metu nelabai nesutariama, 
kurias ligas tiriant yra pateisinama reguliari patikra pagal PSO kriterijus. Gyventojų 
subūrimą arba tikslinę patikrą lemia daugelis dalykų, pavyzdžiui, tyrimo kokybė ir 
patikimumas, veiksmingo ištirtųjų gydymo ir (arba) intervencijos galimybė, ligos išplitimas 
bei sunkumas ir visuomenės požiūris į patikras bei (arba) jų vertinimas. Rekomenduojama 
skatinti bendradarbiavimą šioje srityje siekiant surinkti informaciją, kuria remiantis turėtų 
būti priimami sprendimai VN lygmeniu. 

 7 klausimas. Ar manote, kad yra svarbu turėti galimos gyventojų patikros dėl RL įvertinimą ES 
lygiu ? 

• Pirminės prevencijos priemonės, kai jos įmanomos: Galima tik nedaugelio RL pirminė 
prevencija. Aplinkos veiksniai yra svarbūs daugelio retų įgimtų ligų, taip pat ir vaikų 
vėžinių susirgimų sukėlėjai. Siekiant išvengti šių RL, būtina laikotarpiu iki nėštumo ir 
nėštumo metu taikant tikslines visuomenės sveikatos priemones ypatingą dėmesį skirti 
tokiems svarbiems sveikatą lemiantiems veiksniams, kaip mityba, nutukimas, alkoholis, 
rūkymas, sintetiniai narkotikai ir aplinkos tarša. Skiepijant nuo ligų, pavyzdžiui, raudonukės 
(siekiant išvengti įgimto raudonukės sindromo), būtina atsižvelgti į migracijos tarp šalių, 
kurių požiūris į skiepijimą yra skirtingas, padarinius. Be to, iki nėštumo ir nėštumo pradžioje 
būtina atkreipti dėmesį į moterų lėtines ligas, pavyzdžiui, diabetą, epilepsiją ir 
nevaisingumą. Tarp galimų intervencijų yra folio rūgšties dozės didinimas moterims prieš 
nėštumą siekiant išvengti nervinio vamzdelio defektų (pvz., spina bifida) ir kitų sklaidos 
ydų. Daugelyje tyrimų yra pateikti įrodymai, kad nėštumo laikotarpiu pakankamai vartojant 
folio rūgšties galima išvengti daugiau kaip pusės nervinio vamzdelio defektų. Dėl veiksmų 
šioje srityje turėtų būti diskutuojama ES lygiu siekiant nustatyti, kurių RL atžvilgiu 
prevencijos priemonės gali būti sėkmingos. 

• Geroji patirtis RL priežiūros srityje: Nustatant ir aprašant geriausią patirtį yra labai 
svarbu dalytis informacija ir duomenimis, susijusiais su veiksminga strategija RL atžvilgiu, 
ir taip pagerinti informaciją bei žinias, reikalingas gerajai RL priežiūros patirčiai įgyti. 
Dalijimasis gerąja patirtimi suteiks ES valstybėms narėms galimybę pasinaudoti patirtimi, 
sukaupta tam, kad būtų įmanoma sukurti skirtingų priežiūros teikėjų, dirbančių atskirų RL 

                                                 
23 Žr. http://www.eurogentest.org/ 
24 Žr. EBPO (OECD) molekulinių genetinių tyrimų kokybės užtikrinimo gairės (http://en.eurogentest.org/files/public/QAGuidelineseng.pdf) 
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srityje, tinklus. Etalonų nustatymas valstybių narių lygiu padidins sėkmės gydant RL 
galimybę. 

• Vienodos galimybės naudotis retaisiais vaistais: Nepaisant sėkmingų pastangų kurti ir 
įregistruoti retuosius vaistus, piliečių galimybę gauti gyvybiškai būtiną gydymą riboja du 
veiksniai. Pirma, kai kurios įmonės ne į visų valstybių narių rinkas tiekia patvirtintus 
produktus dėl registracijos suvaržymų valstybių narių lygmeniu. Antra, pranešama, kad 
leidžiami retieji vaistai tampa prieinamais vėliau dėl administracijos delsimo (smarkiai 
viršijant teisėtą 180 dienų terminą)25. Dėl šios priežasties labai skiriasi valstybių narių 
padėtis prieinamų vaistų skaičiaus atžvilgiu. Šį klausimą būtina išspręsti. Komisija turėtų 
kas dvejus metus pateikti Tarybai ir Parlamentui ataskaitą, kurioje būtų nurodyti šie 
trūkumai (delsimas, pardavimas, galimybė įsigyti, kompensavimas, kainos ir t. t.), ir 
pasiūlyti būtinus teisės aktų pakeitimus, siekiant užtikrinti visoje ES vienodas galimybes 
gauti retuosius vaistus. Ligoninėse vartojamų retųjų vaistų finansavimas turėtų būti 
tvarkomas aukštesniu lygmeniu nei vietos ligoninė, kad būtų užtikrintas gebėjimas aprūpinti 
ligonius šiais vaistais. 

8 klausimas. Ar numatote, kaip retųjų vaistų prieinamumo problemą būtų galima išspręsti 
nacionaliniu arba ES lygmeniu? 

• Retoms ligoms skirti medicinos prietaisai ir RL diagnostika: Reglamentai dėl retųjų 
vaistų neapima medicinos prietaisų ir diagnostikos srities. Tačiau riboto dydžio rinkos 
problema neskatina kurti produktų sergantiems RL. Iniciatyvos, skatinančios pramonę kurti 
RL medicinos prietaisus ir diagnozavimo priemones, turėtų būti nagrinėjamos remiantis tuo, 
kas padaryta retųjų vaistų atžvilgiu.  

9 klausimas. Ar reikėtų parengti ES reglamentą dėl RL skirtų medicinos prietaisų ir 
diagnostikos? 

• Retųjų vaistų sveikatos technologijų vertinimas: Su retaisiais vaistais susijusių sveikatos 
technologijų įvertinimas, kuris turi būti atliktas prieš nustatant kainas ir kompensacijas, yra 
kitas veiksnys, pradedantis nulemti tai, kad ligoniai vėlai gauna vaistus arba neturi naudos iš 
gydymo. Metodai, taikomi įprastoms ligoms skirtų vaistų ekonominiam efektyvumui 
įvertinti, netaikomi retiesiems vaistams, ir daugeliu atvejų nėra palyginamosios matavimo 
priemonės (komparatoriaus), o duomenų nėra daug. Be to, būtų neetiška šį klausimą spręsti 
remiantis tik ekonominiais kriterijais, nes ekonominis vertinimas yra tik vienas iš veiksnių, 
kuriais remiantis priimami sprendimai; priimant sprendimus dar turėtų būti atsižvelgiama į 
visuomenės pasirinkimą ir prioritetus. Būtinas suderintas valstybių narių požiūris į šį 
klausimą. Be to, reikėtų skatinti mokslinį susijusių vertinimo metodų ištyrimą atsižvelgiant į 
ligonio požiūrį. 

• Suderinta labdaros programa: Reikalinga geresnė ligonių, kuriems reikia pagalbos, 
aprūpinimo vaistais iki jų patvirtinimo ir (arba) naujų vaistų kompensavimo (vadinamojo 
naudojimo labdarai) sistema. Už labdarai skirtų vaistų tiekimą turėtų būti kartu atsakingi 
gydytojas praktikas, produkto kūrėjas ir valdžios institucijos. Reikėtų priminti, kad daugelį 
retųjų vaistų kuria mažos ir vidutinės įmonės, kurios negali remti ilgalaikių vaistų labdaros 
programų be valstybės įsikišimo ir finansinės paramos. Šį klausimą turėtų koordinuoti 
valstybės narės padedamos EB. Reglamento (EB) 726/2004 83 straipsnis suteikia 
valstybėms narėms galimybę panaudoti vaistą labdarai ir nustato, kad Europos vaistų 

                                                 

 25 EURORLIS tyrimas dėl retųjų vaistų prieinamumo ir COMP ataskaitos. 
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agentūra gali priimti nuomonę dėl vaisto naudojimo ir paskirstymo sąlygų, kai vaistą 
numatyta naudoti labdaros tikslais.  

• Specializuotos socialinės paslaugos yra svarbios siekiant pagerinti RL sergančiųjų 
gyvenimo kokybę. Nustatyta, kad iš įvairių socialinių paslaugų ypač naudingos ir ligonių, ir 
juos prižiūrinčių asmenų, kurie dažnai yra šeimos nariai, gyvenimo kokybės gerinimo 
prasme yra šios paslaugos: Laikino pavadavimo paslaugos: jos leidžia slaugytojams ir 
ligoniams planuoti savo gyvenimą ir turėti laiko poilsiui; Informacinės tarnybos ir 
pagalbos linijos: jos suteikia ligoniams ir jų slaugytojams didesnę galimybę gauti 
atitinkamos informacijos apie retas ligas, kuriomis jie serga ir kurių padarinius kasdien 
jaučia; Terapinės rekreacijos programos vaikams ir jaunimui: jos suteikia ligoniams 
kitokio gyvenimo perspektyvą nei vien būti ligoniais; Finansinė parama: ji padės įveikti 
skurdą, ir bus nustatyti dirbantys slaugytojai, kurie mokamą darbą stengiasi suderinti su 
nemokama slauga; Psichologinė pagalba. Europos Komisija turėtų finansiškai remti šią 
veiklą pasinaudodama Visuomenės sveikatos programa ir Neįgaliesiems skirtais veiksmų 
planais. 

10 klausimas. Kokios specializuotos socialinės ir švietimo paslaugos turėtų būti 
rekomenduojamos sergantiems RL ir jų šeimoms ES ir nacionaliniu lygiu? 

4.3. Paspartinti mokslinius tyrimus ir plėtrą RL ir ND srityje 

• Duomenų bazių, registrų, saugyklų ir biobankų rėmimas: Registrai ir duomenų bazės yra 
pagrindinės priemonės klinikiniams moksliniams tyrimams RL srityje plėtoti. Tai vienintelis 
būdas sukaupti duomenis, kad būtų galima gauti pakankamo dydžio mėginius 
epidemiologiniams ir (arba) klinikiniams tyrimams. Retaisiais vaistais gydomų ligonių 
registrai yra ypač svarbūs, nes juose sukaupiama informacija apie gydymo veiksmingumą ir 
galimą šalutinį poveikį, nors leidimas prekiauti yra išduodamas tada, kai įrodymų dar yra 
nedaug, bet jie įtikimi. Reikėtų remti pastangas bendradarbiauti renkant ir išsaugant 
duomenis, tačiau šių šaltinių prieinamumą turi reglamentuoti sutartos taisyklės. Daugelis 
Mokslinių tyrimų generalinio direktorato (DG RTD) ir Sveikatos ir vartotojų apsaugos 
generalinio direktorato (DG SANCO) finansiškai remiamų mokslinių tyrimų ir visuomenės 
sveikatos tinklų turi tokias bendras infrastruktūras, kurios pasiteisino kaip labai veiksmingos 
žinių gerinimo bei klinikinių bandymų organizavimo priemonės. Specializuotas tinklas, 
pavyzdžiui, EuroBioBank26, yra neįkainojamas Europos šaltinis, ir tam, kad jis būtų 
galutinai sukurtas ir optimaliai naudojamas, reikalingas ilgalaikis finansavimas ir ES 
požiūris. Tokią iniciatyvą turėtų paremti valstybės narės ir ES, o minėtoms infrastruktūroms, 
nustačius jų naudingumą, turėtų būti skirtas ilgalaikis finansavimas. Tai tinka ir biologinių 
mėginių bei biobankų saugykloms. RL biobankai visų pirma yra reikalingi dėl to, kad jie 
suteiks galimybę sukaupti ir saugoti medžiagą apie sergančiuosius labai retomis ligomis net 
ir tada, kai nėra tebeatliekamo mokslinio tyrimo protokolo. Valstybių narių ir Europos 
Komisijos remtinos sritys yra šios: kokybės standartai, įskaitant strategijos ir priemonių, 
skirtų periodiškai stebėti duomenų bazių kokybę bei išvalyti duomenų bazes, kūrimą, 
minimalus epidemiologiniams ir visuomenės sveikatos tikslams būtinų bendrųjų duomenų 
rinkinys, dėmesys duomenų bazių patrauklumui vartotojams, skaidrumui ir sujungimo 
galimybėms, intelektinė nuosavybė, ryšys tarp duomenų bazių ir (arba) registrų (genetinis, 
apibendrintai diagnostinis, klinikinis, stebėsenai skirtas ir t. t.). Būtų svarbu tarptautines 

                                                 
26 Žr. http://www.eurobiobank.org 
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(Europos) duomenų bazes sujungti su nacionalinėmis ir (arba) regioninėmis duomenų 
bazėmis, jei tokios yra. 

11 klausimas. Koks būtų tinkamas registrų, duomenų bazių ir biobankų valdymo modelis bei 
finansavimo sistema?  

• Biologiniai žymenys: Biologiniai žymenys (biožymenys) yra „objektyviai išmatuojami 
biologinių procesų rodikliai.“ Jie gali būti naudojami ligai diagnozuoti ir jos eigai bei 
terapinių intervencijų poveikiui įvertinti. Biologinių žymenų sąvoka apima daugelį šiuo 
metu naudojamų biologinių tyrimų (navikų žymenys, ligą sukeliančių arba susijusių DNR 
sekų fragmentai). Funkcijų ir radiologiniai vertinimai taip pat gali būti priskiriami 
biologiniams žymenims. Vertinant ligos eigą ir galimą naują gydymą biologiniai žymenys 
gali būti naudojami kaip natūralių rodiklių, pavyzdžiui, išgyvenimo arba negrįžtamo ligos 
progresavimo, kuriems būtinas ilgas daugelio gyventojų stebėjimas, pakaitalai. Tai ypač 
pasakytina apie retas ligas, nesi kiekviena iš šių ligų serga nedaug žmonių. Leidimai 
prekiauti jau išduodami remiantis biologiniais žymenimis, kaip vaisto veiksmingumo 
rodikliais. Biologinių žymenų srities atradimą paskatino nauji molekulinės biologijos 
metodai (pvz., genomika, proteomika, kombinatorinė chemija), leidžiantys vienu metu 
nustatyti daug galimų biologinių žymenų. Svarbu, kad ES remtų naujus biologinių žymenų 
atradimo metodus, įskaitant radiologinius ir funkcinius tyrimo metodus. Dar svarbiau yra 
remti tyrimus ir veiklą, kurios lemia jų patvirtinimą ir klinikinį panaudojimą. Šis procesas 
yra ilgas, brangus ir šiuo metu neveiksmingas. RL srityje šiam procesui galėtų būti 
naudingas veiksmų, susijusių su konkrečių biologinių žymenų (arba žymenų grupių) 
tinkamumo kuo didesniam ligonių skaičiui (kontroliniai tinklai) vertinimo finansavimu ir 
didėjanti vaistų pramonės ir akademinio sektoriaus partnerystė siekiant užtikrinti 
koncepcijos „bench-to-bedside“ (rezultatų perkėlimas į praktiką) įgyvendinimą. 

• Duomenų apsauga: Visos minėtos infrastruktūros turėtų būti įgyvendinamos laikantis ES 
reglamentų ir susitarimų dėl duomenų slaptumo ir ligonių privatumo apsaugos. Ypatingą 
dėmesį reikia atkreipti į ES duomenų apsaugos direktyvą27. Kad būtų lengviau kurti 
Europos registrus, kuriuose nurodytos tam tikros visuomenės sveikatai ypač svarbios retos 
ligos, reikėtų apsvarstyti IDA (Administracijų keitimasis duomenimis)28 iniciatyvą. 

• RL mokslinio tyrimo tinklai: ES lygiu koordinuojami mokslinių tyrimų projektai yra 
pagrindinis sėkmės elementas. Suderintus tinklus turėtų remti ir valstybės narės, ir ES, o RL 
turėtų išlikti būsimų DG RTD programų prioritetu. Be to, reikėtų pasiūlyti kai kurias naujas 
sritis, pavyzdžiui, RL socialinius mokslinius tyrimus. 

• Valstybių narių finansavimo agentūrų veiklos derinimas. ES FP6-remiamas ERA-NET 
projektas, pagal kurį šiuo metu yra koordinuojama septynių šalių RL finansavimo politika, 
yra sėkmingo išsiskaidžiusių pastangų mokslinių tyrimų srityje problemos sprendimo 
pavyzdys. Reikėtų skatinti šį būdą ir pakviesti daugiau valstybių narių prisijungti prie šios 
iniciatyvos. 

• Intensyvesni moksliniai tyrimai: Konkrečių gydymo priemonių sunkiausioms retoms 
ligoms, kurias išgydyti įmanoma, šiuo metu paprasčiausiai nėra. Kurti terapiją trukdo trys 
dalykai: nepakankamas pagrindinių ligą lemiančių patofiziologinių mechanizmų suvokimas, 
valstybės paramos stoka ankstyvaisiais klinikinės eigos etapais ir nepakankamas vaistų 

                                                 
27 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo 

 28 Žr. http://europa.eu.int/idabc/ 



15 

pramonės susidomėjimas. Iš tikrųjų, apskaičiuotos didelės vaistų tobulinimo išlaidos ir maža 
investicijų grąža (dėl labai mažo sergančių gyventojų skaičiaus) neskatina farmacijos 
pramonės kurti vaistus nuo RL, nors jų poreikis yra didžiulis. Nors retiesiems vaistams skirti 
reglamentai tikrai prisidėjo prie RL gydymo gerinimo, vis dar yra didelių sunkumų, todėl 
reikalingos naujos iniciatyvos. Nors terapinių tikslų nustatymas daugiausia priklauso nuo 
genetinio ir molekulinio ligos apibūdinimo ir biologinių mechanizmų išaiškinimo, 
svarbiausia yra skatinti patofiziologinius ir klinikinius RL mokslinius tyrimus. Plečiantis 
moksliniams tyrimams, pasiekus pažangos nustatant žmogaus genomo sekas ir sukūrus 
didelio našumo genomines bei pogenomines priemones, galime tikėtis, kad daugelio retų 
genetinių sutrikimų mechanizmai per kelerius metus bus išaiškinti. Būtina skatinti šių 
sutrikimų terapinio tyrimo būtinybę, įskaitant naujoviškus biotechnologinius mokslinius 
tyrimus (monokloninių antikūnų, ląstelių ir genų terapija ir fermentų pakaitinė terapija) ir 
klasikinius terapinius mokslinius tyrimus, pagristus aktyviųjų cheminių junginių ieškojimu. 
Iš tikrųjų, netgi retų genetinių sutrikimų srityje cheminių junginių, veikiančių nustatytus 
biologinius siekinius, atranka yra svarbus tikslas atrandant vaistus. Kadangi daugeliu atveju 
vaistų pramonės įmonės nežengs šio pirmojo žingsnio, svarbu tuo sudominti visuomeninį 
(valstybinį) sektorių. ES turėtų remti akademinius mokslinius ikiklinikinius tyrimus. Taip 
pat turėtų būti skatinami ryšiai su Europos didelio našumo praktinėmis programomis, kurios 
šiuo metu yra sukurtos, ir naudojimasis bendromis molekulių bibliotekomis. Per viešąją ir 
privačiąją partnerystę turi būti skatinamos vaistų pramonės įmonių ir viešojo sektoriaus 
organizacijų sąsajų studijos, leisiančios įvertinti, kurie vaistai galėtų būti vartojami RL 
gydyti. Europos lygmeniu šią problemą būtų galima spręsti sukuriant ir finansuojant viešąjį 
bei privatųjį RL forumą, kuris suteiktų galimybę kurti perspektyvius multicentrinius 
ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų projektus, užtikrinus būtiną kompetenciją ir finansavimą. 
Savarankiški akademiniai klinikiniai tyrimai turėtų būti remiami nacionaliniu lygiu, 
atsižvelgiant į tai, kas iki šiol atlikta Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, ir šios pastangos 
turėtų būti koordinuojamos siekiant užtikrinti pakankamą ligonių dalyvavimą. 

12 klausimas. Koks, jūsų nuomone, yra partnerių (pramonės ir labdaros organizacijų) vaidmuo 
ES atliekant su RL susijusius veiksmus? Koks modelis būtų tinkamiausias? 

4.4. Teisių suteikimas sergantiems RL individualiu ir kolektyviniu lygmeniu 

• Bendras požiūris į teisių suteikimą ligonių organizacijoms: Ligonių organizacijos 
valstybių narių ir ES lygmeniu pasiteisino kaip neįkainojami partneriai didinant retų ligų 
matomumą, renkant ir platinant informaciją, reikalingą norint apibrėžti valstybės politiką RL 
atžvilgiu, gerinant kokybiškos informacijos apie RL ir retuosius vaistus prieinamumą, 
organizuojant Europos ir nacionalinio lygio seminarus, taip pat rengiant gaires ir pedagoginio 
pobūdžio dokumentus. Ligoniams ir ligonių organizacijoms suteikiant kolektyvinę teisę, 
parama bus reikalinga tokiai veiklai kaip pajėgumų kūrimas, mokymas ir regioninių, 
nacionalinių bei europinių ligonių grupių tinklų sukūrimas, keitimasis informacija, patirtimi 
bei gerąja paslaugų teikimo ligoniams patirtimi ir kuriant „ligonių paramos bendruomenes“ 
labai retai pasitaikančiomis ligomis sergantiems, atskirtiems ligoniams bei jų šeimoms. Į 
visuomenės sveikatos programą ir FP7 parama turėtų būti įtraukta kaip prioritetinis veiksmas. 
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4.5 Koordinuoti politiką ir iniciatyvas valstybių narių bei ES lygiu 

• Nacionalinių ir (arba) regioninių RL planų priėmimas: Siekiant sujungti visas būtinas 
iniciatyvas, kurių turi būti imtasi nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu, valstybės narės 
yra raginamos kurti nacionalinius arba regioninius veiksmų planus, susijusius su RL. Labai 
nedaug šalių priėmė arba netrukus priims nacionalinius planus ar imsis atitinkamų 
iniciatyvų. Vienintelė Prancūzija yra sukūrusi išsamų veiksmų planą (2005-2008 m.)29, kai 
tuo tarpu kitos valstybės narės yra parengusios (Italija, Švedija, Danija, Jungtinė Karalystė) 
ar dar tik kuria (Bulgarija, Portugalija, Ispanija, Rumunija, Liuksemburgas) tik tam tikrų 
sričių nacionalinę politiką. Dar kitų valstybių narių politika yra nukreipta tik į mokslinių 
tyrimų sritį (Vokietija, Nyderlandai). ES turėtų primygtinai rekomenduoti valstybėms 
narėms priimti nacionalinius ir (arba) regioninius planus atsižvelgiant į šio komunikato 
rekomendaciją, o priėmus juos koordinuoti. Gali būti naudinga atsižvelgti į Europos 
rekomendacijas dėl RL skirtų veiksmų planų tobulinimo. Taip bus remiama ES politika dėl 
„teisingo sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tų paslaugų kainos bei kokybės“. Ši 
parama į Visuomenės sveikatos programą yra įtraukta kaip prioritetinis veiksmas.  

13 klausimas. Ar pritariate idėjai turėti veiksmų planus? Jei taip, ar jūsų šalyje šie planai turėtų 
būti nacionalinio ar regioninio lygio? 

• Sveikatos rodiklių RL srityje nustatymas: Sveikatos rodiklius reikia nustatyti tam, kad 
būtų galima stebėti sergančių asmenų padėtį ES ir tos padėties pokyčius. Reikėtų skatinti, 
kad būtų daromos dabartinių duomenų šaltinių, visų pirma tų, kurie jau finansuojami ES 
lygiu, santraukos. Retųjų vaistų pasiūlos ir prieinamumo srityje, kompetencijos ir (arba) 
informacijos centrų srityje, valstybių narių ir ES politikos srityje reikėtų apibrėžti realių ir 
reikšmingų rodiklių rinkinį. 

• Europos konferencijų RL tema organizavimas: Europos konferencijos, skirtos RL, iki šio 
buvo organizuojamos kas dvejus metus (2001 m. Kopenhagoje, 2003 m. Paryžiuje, 2005 m. 
Liuksemburge30 ir 2007 m. Lisabonoje31). Paaiškėjo, kad jos yra neįkainojama priemonė 
suinteresuotiems subjektams keistis informacija ir galinga bendradarbiavimo priemonė, 
užtikrinanti žiniasklaidos dėmesį RL. Ligoniams, sveikatos priežiūros specialistams ir 
politikams šios konferencijos turėtų pasitarnauti kaip pagrindas politikai, strategijoms ir 
sėkmingų veiksmų pavyzdžiams peržiūrėti, jų reikmėms išreikšti, į ligonį orientuotai 
nacionalinio ir Europos lygio politikai paskatinti ir Europos retų ligų bendruomenės 
gyvybingumui patvirtinti. Šios konferencijos turėtų būti rengiamos kartu su ES RL 
patariamuoju komitetu. 

• ES RL patariamojo komiteto įsteigimas: ES RL patariamasis komitetas vykdys užduotis, 
kurias šiuo metu atlieka ES retų ligų darbo grupė. Komitetui turi padėti mokslinis 
sekretoriatas, įkurtas tam, kad padėtų stiprinti sveikatos priežiūros RL srityje veiklą, ir 
kompetentingas patarti Komisijai dėl: i) paslaugų RL srityje organizavimo remiantis 
nacionaliniais planais (subsidiarumas); ii) klinikinių tyrimų ir atrankinių patikrų; iii) RL 
informacinių tinklų ženklinimo ir kokybės kontrolės; iv) geriausios patirties gairių rengimo; 
vi) periodiškai pateikiamų epidemiologinių ataskaitų apie RL padėtį ES; vii) ES registrų / 
tinklų / ad hoc tyrimų; viii) paramos politikos formavimui ES lygiu; ix) bendros visuomenės 
sveikatos sistemos RL srityje kūrimo ir x) RL informacinio biuletenio pateikimo elektronine 
forma. Šio ES RL patariamojo komiteto sudarymas padės išsaugoti RL srityje šiuo metu 

                                                 
29 Žr. http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2006/doc/French_National_Plan.pdf 
30 Žr. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/ev_pre2005_en.htm 
31 Žr. http://www.rare-diseases.eu/home_en.php 
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įgyvendinamų ir ankstesnių projektų, remiamų pagal Visuomenės sveikatos programą, 
vaidmenį, bet taip pat turėtų būti įtraukta daug labiausiai susijusių ligonių organizacijų ir 
valstybių narių visuomenės sveikatos institucijų bendrosios mokslinių tyrimų programos 
(FP) RL projektų. Siekiant užtikrinti kompetentingą šio komiteto veiklą, ateinantiems 
metams reikėtų nustatyti konkrečią sumą ES biudžete.  

• Retos ligos ir ES biudžetas: Šiuo metu visos iniciatyvos, kurias finansiškai remia EB, 
finansuojamos pagal trumpalaikes sutartis. Nors nuolatinis projektų veiksmingumo ir jų 
atitikties ES politikai vertinimas yra patvirtintas, tai, kad projektus sunku, o kartais ir 
neįmanoma atnaujinti atsižvelgiant į dabartines taisykles, suvokiama kaip rimta kliūtis kartu 
bendroms infrastuktūroms kurti. Kitas svarbus ES visuomenės sveikatos programos (2014-
2020 m.) RL srityje kertinis akmuo turėtų būti Retų ligų fondo įsteigimas siekiant užtikrinti 
Europos RL informacinių tinklų, informacines paslaugas, RL genetinį ir laboratorijų 
akreditavimą, Europos saugyklų platformos dėl RL registrų ir duomenų bazių tvarumą ir bet 
kurią kitą su RL susijusią veiklą, reikalaujančią nuoseklios, ilgalaikės paramos, kaip tai bus 
apibrėžta Komisijos Tarybai ir Europos Parlamentui pateikiamose šio komunikato 
įgyvendinimo ataskaitose. 

• Bendrijos RL agentūros steigimas: Europos agentūra apsvarstys būtinybę steigti nuolatinę, 
tvarią, ilgalaikę RL politikos įgyvendinimo ES lygiu priemonę. Pagal apibrėžtį „Bendrijos 
agentūra yra organas, kurio veiklą reglamentuoja Europos viešoji teisė. Ji skiriasi nuo kitų 
Bendrijos institucijų ir turi juridinį statusą. Ji steigiama antrinės teisės aktu labai 
konkretiems techniniams, moksliniams ar valdymo uždaviniams spręsti“. RL skirta ES 
agentūra gali būti puiki priemonė, ES lygiu užtikrinanti atitinkamų strategijos krypčių 
pastovumą ir darną įvairiose srityse, pavyzdžiui, ligonių registrų, biologinių bankų, 
klinikinių tyrimų, informacijos apie RL, etaloninių centrų tinklų, bendrų medicininės 
priežiūros rekomendacijų ir kokybės vertinimo. Remdamasi DG SANCO darbu ir Europos 
patariamojo komiteto patarimu EB 2009 m. turėtų pradėti galimybių studiją dėl Europos RL 
agentūros įsteigimo. Ši agentūra galėtų būti kertiniu būsimosios ES visuomenės sveikatos 
programos RL srityje (2014-2020 m.) pagrindu. 

13 klausimas. Ar manote, kad būtina steigti naują Europos RL agentūrą ir 2009 m. pradėti 
galimybių studiją? 

• Reguliari ataskaita apie RL padėtį ES: Komisija turėtų kas trejus metus pateikti Tarybai, 
Parlamentui, Socialinių ir ekonominių reikalų komitetui ir Regionų komitetui skirto 
komunikato įgyvendinimo ataskaitą, susijusią su RL paplitimu ES ir apie Komisijos 
komunikato, skirto RL, įgyvendinimu.  

5. KITI ŽINGSNIAI 

Atsiliepimai į šią konsultaciją, didžiausią dėmesį skiriant šiame tekste nurodytiems konkretiems 
klausimams, turėtų būti išsiųsti Komisijai iki 2008 m. vasario 14 d šiuo elektroninio pašto 
adresu: sanco-rarediseases-consultation@ec.europa.eu arba paštu toliau nurodytu adresu: 

European Commission 
Health and Consumer Protection Directorate-General 
Rare Diseases consultation 
HTC 01/198 
11, Rue Eugène Ruppert 
L-2557 Luxembourg 
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Visi gauti laiškai bus paskelbti, jei konkrečiai nenurodyta kitaip. Pasibaigus šioms 
konsultacijoms, 2008 m. Komisija ketina pateikti atitinkamus pasiūlymus. 


