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SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA 
 

RETĀS SLIMĪBAS — EIROPAS LĪMENĪ RISINĀMIE UZDEVUMI 

Šajā dokumentā nav atspoguļota Eiropas Komisijas oficiālā nostāja. Tas ir rīks, ar kura 
palīdzību noskaidrot iesaistīto personu un organizāciju viedokļus par provizorisko 

priekšlikumu. Šajā dokumentā ietvertie priekšlikumi neskar turpmākus Eiropas Komisijas 
priekšlikumus, to formu vai saturu. 

Šajā sabiedriskajā apspriešanā iesniegtajām atbildēm nav jābūt piesaistītām tikai šajā tekstā 
minētajiem jautājumiem.  
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1. APSPRIEŽAMAIS JAUTĀJUMS 

Retās slimības (RS) ir dzīvībai bīstamas vai hroniski novājinošas slimības, kam raksturīga zema 
izplatība un augsta komplicētības pakāpe. Vairums no tām ir ģenētiskās slimības, bet citas 
kategorijas ir, piemēram, reti sastopami vēža veidi, autoimūnās slimības, iedzimtas kroplības, 
toksiskas un infekcijas slimības. Tām vajadzīga vispārēja pieeja, kuras pamatā ir īpaši un 
apvienoti pasākumi, lai novērstu būtisku saslimstību vai novēršamu priekšlaicīgu mirstību, kā 
arī lai uzlabotu slimnieku dzīves kvalitāti vai sociāli ekonomisko potenciālu.  

• Tika pieņemta Kopienas rīcības programma RS, tostarp ģenētisko slimību, jomā 
laikposmam no 1999. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim1. Šajā programmā tika 
definēts, ka slimības izplatība ir zema, ja Eiropas Savienībā tā skar mazāk nekā 5 no 
10 000 cilvēkiem.   
 

• Lai gan šāda izplatība (5 no 10 000 cilvēkiem) šķiet zema, tā nozīmē, ka ES 27 dalībvalstīs 
(DV) ar katru šādu slimību slimo aptuveni 246 000 cilvēku.  

• Saskaņā ar pašreizējiem zinātniskajiem datiem līdz 6 % ES iedzīvotāju dzīves laikā slimo ar 
kādu no 5000–8000 dažādām RS. Tātad aptuveni 15 miljoni cilvēku Eiropas Savienībā (ar 
27 DV) slimo vai slimos ar RS.  

• Saskaņā ar medicīniskajā literatūrā pieejamiem avotiem2 mazāk nekā 100 RS izplatība 
tuvojas robežvērtībai, proti, 5 gadījumiem uz 10 000 iedzīvotāju; šādas slimības ir, 
piemēram, Brugada sindroms, Gijēna-Barē sindroms, sklerodermija vai augļa nervu caurules 
defekti. Lielākā daļa RS ir ļoti retas — tās skar vienu vai mazāk no 100 000 cilvēkiem; 
šādas slimības ir, piemēram, hemofilija, Ewing sarkoma, Dišēna muskuļu distrofija vai Van 
Hipela-Lindava slimība. Tūkstošiem RS, piemēram, Pompes slimība, mainīga hemiplēģija 
vai Ondina sindroms, skar tikai dažus pacientus visā Eiropā. Pacienti, kuri slimo ar ļoti 
retām slimībām, un viņu ģimenes locekļi ir īpaši izolēti un mazaizsargāti. 

• Ļoti dažāds ir arī vecums, kad parādās pirmie simptomi: daļa RS var parādīties pēc 
dzimšanas vai bērnībā (piemēram, Viljamsa sindroms, Prādera-Villija sindroms, 
retinoblastoma). Savukārt citas RS var parādīties pieaugušam cilvēkam (piemēram, 
Hantingtona slimība, Kreicfelda-Jakoba slimība, amiotrofiska laterāla skleroze). 

• Vairums RS ir ģenētiskas slimības, taču tās var būt arī apkārtējās vides iedarbības 
(grūtniecības laikā vai vēlāk dzīvē) rezultāts, bieži vien apvienojumā ar ģenētisku noslieci. 
Dažas no tām ir izplatītu slimību retas formas vai komplikācijas. 

• RS ir arī ļoti atšķirīgas smaguma pakāpes un izpausmes veidi. Pacientiem ar RS būtiski 
samazinās paredzamais dzīves ilgums. Daudzas no šīm slimībām ir komplicētas, 
deģenerējošas un hroniski novājinošas, savukārt citas ir savienojamas ar normālu 
dzīvesveidu, ja vien ir laikus diagnosticētas un/vai tiek atbilstoši ārstētas. Tās ietekmē 
fiziskās spējās, prāta spējas, uzvedību un sensorās spējas, kā arī rada invaliditāti. Bieži vien 
vienlaikus pastāv vairāki invaliditātes veidi, kas rada dažādas funkcionālas sekas (to dēvē 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 29. aprīļa Lēmums Nr. 1295/1999/EK, ar ko pieņem Kopienas rīcības programmu attiecībā uz 
retām slimībām sabiedrības veselības aizsardzības rīcības jomā (1999.–2003.). 
2 Prevalence of rare diseases: A bibliographic survey („Reto slimību izplatība: bibliogrāfisks pētījums”), 2007. gada jūlijs, Orphanet. 
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par multiinvaliditāti). Šāda invaliditāte vairo izolētības sajūtu un var būt cēlonis 
diskriminācijai, kā arī mazina izglītošanās, profesionālās un sociālās iespējas.  

• Aiz relatīvi izplatītiem traucējumiem var slēpties vienlaikus pastāvošas RS, piemēram, 
autisms (Reta sindroma, trauslā X sindroma, Angelmana sindroma, pieaugušo 
fenilketonūrijas, Sanfilipo sindroma u.c. slimību galvenais simptoms) vai epilepsija 
(tuberozās sklerozes, Shokeir sindroma, Dravet sindroma u.c. slimību simptoms). Daudzi 
traucējumi, kas iepriekš klasificēti kā plānprātība, cerebrālā trieka, autisms vai psihoze, ir 
RS izpausmes, kuras vēl jāraksturo. Daudzi vēža veidi, ieskaitot visus vēža veidus, ar ko 
slimo bērni, ir RS; tas pats attiecināms uz lielāko daļu iedzimto kroplību.  

• Pētot RS, ir gūta lielāka izpratne par bieži izplatītu traucējumu, piemēram, aptaukošanās un 
cukura diabēta, mehānismu, jo tie reprezentē bioloģisko procesu disfunkcijas modeli. RS 
pētniecība ir ļoti svarīga, identificējot lielāko daļu līdz šim apzināto cilvēka gēnu un radot 
ceturto daļu no novatoriskām zālēm, kas ir reģistrētas ES (zāles retu slimību ārstēšanai). 
Tomēr RS pētniecība ir ne vien nepietiekoša, bet arī notiek izkliedēti dažādās laboratorijās 
dažādās ES vietās. Normālos tirgus apstākļos farmācijas nozare nelabprāt investē zālēs un 
medicīnas ierīcēs, kas paredzētas reti sastopamu slimību ārstēšanai, jo katras šādas slimības 
tirgus ir ļoti ierobežots. Tas izskaidro, kādēļ RS dēvē arī par orphan diseases („slimībām-
bārenēm”), tās ir „pamestas novārtā” no pētniecības, tirgus intereses un sabiedrības veselības 
aizsardzības politikas viedokļa. 

• Lai gan RS ievērojami palielina mirstību un saslimstību, veselības aprūpes informācijas 
sistēmās tās nevar pamanīt, jo nav atbilstošu kodēšanas un klasifikācijas sistēmu. 

• Tā kā RS jomā nav specializētu veselības aizsardzības politikas nostādņu un speciālu 
zināšanu, nereti tiek novēloti noteikta diagnoze, un aprūpe ir grūti pieejama. Rezultāts ir 
fiziski, psiholoģiski un intelektuāli papildtraucējumi, dažkārt — slimu brāļu vai māsu 
dzimšana, neatbilstīga vai pat kaitīga ārstēšana un neuzticēšanās veselības aprūpes sistēmai. 
Tomēr dažas RS ir savietojamas ar normālu dzīvi, ja tās laikus diagnosticē un pareizi ārstē. 

• Lielākajā daļā ES DV uzmanība RS pievērsta salīdzinoši nesen. Vēl nesen sabiedrības 
veselības aizsardzības iestādes un politikas veidotāji lielākoties ignorēja šos grūtos 
uzdevumus, jo politiskās debates notika šķelti par dažādām RS, nevis bija vērstas uz visām 
RS kopīgu aspektu apzināšanu. 

• Veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu pieejamība un kvalitāte attiecībā uz RS 
diagnosticēšanu un ārstēšanu un ar tām slimojošo cilvēku rehabilitāciju dažādās valstīs 
būtiski atšķiras. DV un/vai to reģionu iedzīvotājiem nav vienādi pieejami speciālistu 
pakalpojumi un zāles retu slimību ārstēšanai. Dažās DV noteiktas problēmas, kas saistītas ar 
slimību retumu, ir sekmīgi atrisinātas, savukārt citās valstīs iespējamie risinājumi līdz šim 
vēl nav aplūkoti. 

2. EIROPAS RĪCĪBAS JOMA 

• Kopienas mēroga darbības leģitimitāte RS jomā ir skaidri redzama, apvienojot 
subsidiaritātes principu („Jomās, kuras nav ekskluzīvā Eiropas Savienības kompetencē, 
Eiropas Savienība rīkojas tikai tad, ja spēj to darīt efektīvāk nekā dalībvalstis centrālā, 
reģionālā vai vietējā līmenī”) ar tiesisko pamatu ES mēroga darbībai sabiedrības veselības 
aizsardzības jomā, 152. pantu, kurā minēts: „Nosakot un īstenojot visu Kopienas politiku un 
darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis. Kopienas rīcība 
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papildina dalībvalstu politiku un ir vērsta uz to, lai uzlabotu iedzīvotāju veselību, veiktu 
slimību profilaksi un novērstu draudus cilvēku veselībai”.  

• Kopienas stratēģija RS jomā ir saistīta arī ar Eiropas vērtību īstenošanu, piemēram, ar cīņu 
pret diskrimināciju, ieskaitot diskrimināciju invaliditātes dēļ, un cilvēktiesību aizsardzību. 

• RS specifiskums — pacientu ierobežotais skaits un atbilstīgu zināšanu deficīts — nosaka, ka 
RS ir unikāla sfēra ar ļoti augstu pievienoto vērtību Eiropā. Iespējams, nav nevienas 
citas sabiedrības veselības aizsardzības jomas, kur sadarbība 27 valstu starpā varētu būt 
tikpat efektīva kā RS jomā. To labi apzinās un atzīst gan valstu, gan Eiropas lēmējpersonas 
un visas pārējās iesaistītās personas. ES līmenī varētu labāk koordinēti apvienot ļoti 
ierobežotos resursus.  

• Lai nodrošinātu pietiekamu paraugkopas lielumu, RS pētniecībā jāsadarbojas dažādu 
disciplīnu komandām un ES līmenī jābūt pieejamiem datiem un bioloģiskajiem materiāliem. 
Īpaši liela nozīme šajā jomā ir kopīgiem pētniecības projektiem un koordinēšanas 
projektiem, kā arī kopīgām infrastruktūrām: reģistriem, datubāzēm, repozitorijiem un 
tehniskajām platformām. 

• Tāpat kā pārējiem pacientiem, ar RS slimojošajiem pacientiem ir vienādas tiesības uz 
profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu. Ja Eiropā tiks izveidota sadarbība ar RS slimojošo 
pacientu veselības aprūpes un medicīnisko pakalpojumu sniegšanas jomā, Eiropas 
iedzīvotāji gūs vairākas priekšrocības: 

- tiks pārvarētas problēmas, ko rada to speciālistu ierobežotā pieredze, kuri saskaras ar 
retām slimībām; 

- ES iedzīvotājiem būs vieglāk pieejama ārstēšana gadījumos, kad vajadzīga īpaša 
resursu (infrastruktūras un zināšanu) vai speciālo zināšanu koncentrēšana vai 
apkopošana; 

- pateicoties zināšanu un resursu kopīgai lietošanai, pacientiem būs maksimāli liela 
iespēja saņemt sekmīgu ārstēšanu; 

- būs iespējama lietderīga resursu izmantošana, atbilstīgi koncentrējot tos; 
- tiks sekmēta dalīšanās pieredzē un veselības aprūpes speciālistu apmācība; 
- nozares standarti palīdzēs izstrādāt paraugpraksi un popularizēt to Eiropā; 
- valstīs, kur veselības aprūpes nozares piešķirtie resursi ir nepietiekami, tas palīdzēs 

nodrošināt specializētus augstas kvalitātes pakalpojumus. 

• Vairāk nekā 2000 RS var diagnosticēt, veicot bioloģisko izmeklēšanu. Ņemot vērā šādu 
slimību lielo skaitu un nepieciešamību izstrādāt un apstiprināt diagnostisko pārbaužu 
kopumu katrai no tām, ar vienas valsts resursiem bioloģiskās izmeklēšanas nodrošināšanai ir 
par maz.  

• Tiesības piekļūt informācijai ir absolūtas tiesības. Precīzas informācijas sagatavošana par 
katru no vairākiem tūkstošiem RS, kas turklāt būtu pielāgota veselības aprūpes speciālistu 
un pacientu un viņu ģimenes locekļu vajadzībām, ir uzdevums, kuru var risināt vienīgi ES 
līmenī, pat tad, ja vajadzīga tulkošana valstu valodās un adaptēšana valstu veselības aprūpes 
regulējumam. 

• Daudzas RS ir ļoti retas. Izolētām ģimenēm jāsaņem vairāk informācijas par atbilstošiem 
pakalpojumiem, kuri tām ir pieejami. To vislabāk var īstenot Eiropas līmenī, izmantojot 
piemērotus rīkus, piemēram, interneta pakalpojumus un palīdzības tālruni. 
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3. IEPRIEKŠ VEIKTIE UN PAŠREIZĒJIE PASĀKUMI RS JOMĀ 

Pamatojoties uz 152. pantu, tika pieņemta Kopienas rīcības programma RS jomā, ieskaitot 
ģenētiskās slimības, laikposmam no 1999. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim. 
Programmas mērķis bija veicināt koordinēšanu ar citiem Kopienas pasākumiem, lai panāktu 
augstu veselības aizsardzības pakalpojumu līmeni RS jomā. Tas bija pirmais ES pasākums šajā 
jomā, tādēļ īpašu uzmanību pievērsa tam, lai palielinātu zināšanas un uzlabotu pieejamību 
informācijai par šīm slimībām.  

Tagad RS ir viena no prioritātēm ES Sabiedrības veselības aizsardzības programmā 2003.–
2008. gadam3. Saskaņā ar Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD darba plānu sabiedrības 
veselības programmas ieviešanai veselības un patērētāju aizsardzības noteiktās svarīgākās 
rīcības jomas ir šādas. 

• Atbalsts RS informācijas tīklu izveidei un paraugprakses izstrādei; attiecībā uz RS 
projektiem un vispārīgiem kritērijiem Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāts 
par prioritāriem uzskata visaptverošus tīklus, kuros būtu centralizēta informācija par 
iespējami lielāku skaitu RS, nevis tikai par vienu noteiktu slimību, lai uzlabotu informācijas 
apriti, monitoringu un uzraudzību.   

• Eiropas mēroga konsultatīvas struktūras, proti, reto slimību darba grupas (ko atbalstītu 
Zinātniskais sekretariāts)4 izveide; šī struktūra darbotos kā Eiropas kontaktpunkts, veicinot 
informācijas apmaiņu par paraugpraksi. 

• Sabiedrības veselības programmā paredzēto pasākumu koordinēšana ar pētniecības darbu 
6. PP un 7. PP ietvaros.  

RS būs prioritāte arī jaunajā Sabiedrības veselības programmā (2008.–2013. gadam). Kopējās 
nostājas, ko Padome pieņēmusi 2007. gada 22. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmumu, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības 
jomā (2007.-2013. gadam)5, pielikuma 2.2.2. punktā noteikts: „Veicināt rīcību attiecībā uz īpaši 
svarīgu nopietnu slimību profilaksi, ņemot vērā vispārējo slimību slogu Kopienā, un attiecībā uz 
reto slimību profilaksi, ja Kopienas rīcība, pievēršoties to faktoriem, var dot valsts centieniem 
nozīmīgu pievienoto vērtību”. 

RS joma par prioritāru atzīta arī Komisijas dienestu darba dokumentā, kas ir pavaddokuments 
Baltajai grāmatai „Kopā par veselību. ES stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadam”6. 

EK īsteno retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu politiku, par ko atbild Uzņēmējdarbības ĢD 
un EMEA (Eiropas Zāļu aģentūra). Tika ierosināts pieņemt regulu par zālēm reti sastopamu 
slimību ārstēšanai (Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 16. decembra Regula (EK) 
Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai7), lai noteiktu reti sastopamu slimību 
ārstēšanai paredzētu zāļu kritērijus ES un aprakstītu stimulus (piemēram, 10 gadu tirgus 

                                                 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Lēmums Nr. 1786/2002/EK par Kopienas rīcības programmas pieņemšanu 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā (2003.–2008.). 

4 Sk. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_5_en.htm. 
5 Grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības jomā 
(2007.–2013. gadam), COM(2006) 234, galīgā redakcija. 

6 Sk. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm. 
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai. 
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ekskluzivitāti, palīdzību saskaņā ar protokolu, pieeju centralizētajai reģistrācijas procedūrai), ar 
kuru palīdzību veicināt RS ārstēšanai, profilaksei un diagnosticēšanai paredzētu zāļu pētniecību, 
attīstību un tirgvedību.  

EMEA 2000. gadā tika izveidota Komiteja zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai (COMP)8, lai 
izskatītu iesniegumus no personām vai uzņēmumiem, kuri vēlas, lai zālēm, ko viņi vēlas 
izstrādāt RS diagnosticēšanai, profilaksei vai ārstēšanai, tiktu piešķirts apzīmējums „zāles reti 
sastopamu slimību ārstēšanai”.  

Eiropas Komisija, EMEA un DV septiņus gadus ir stimulējušas šādu retu slimību ārstēšanai 
paredzētu zāļu pētniecību, attīstību un tirgvedību farmācijas nozares uzņēmumos, cita starpā 
aptverot arī tādas jomas kā vēzi, vielmaiņas traucējumus, imunoloģiju, sirds un asinsvadu 
slimības un elpceļu slimības. Normālos tirgus apstākļos šādas zāles nebūtu izstrādātas. 
Komisijai jāpublicē sīki izstrādāts pārskats par visiem šiem stimulēšanas pasākumiem. Līdz šim 
publicēti divi ziņojumi, proti, 2002. un 2006. gadā. Pēdējā Uzņēmējdarbības ĢD ziņojumā, kas 
publicēts 2006. gada 26. jūnijā, minēts, ka ES politika attiecībā uz zālēm reti sastopamu 
slimību ārstēšanai ir veiksmīga un kopumā ir viena no sekmīgākajām ES. No 2000. gada 
aprīļa līdz 2007. gada augustam EMEA ir saņēmusi vairāk nekā 740 pieteikumu par retu slimību 
ārstēšanai paredzētu zāļu statusa piešķiršanu. 2007. gada jūlijā bija reģistrēts vairāk nekā 40 
dažādu jaunu zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai, kas paredzētas vairāk nekā 40 dažādu 
dzīvībai bīstamu vai hronisku nespēju izraisošu RS ārstēšanai. Turklāt vairāk nekā 500 citām 
zālēm COMP ir piešķīrusi reti sastopamu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu statusu, taču šobrīd 
vēl notiek klīniskie izmēģinājumi. Ziņojumā9 minēti arī līdz šim izmantotie stimuli dalībvalstīs. 
Dažādās DV situācija ir ļoti atšķirīga; dažās valstīs galvenā uzmanība pievērsta turpmākas 
pētniecības atbalstīšanai (piemēram, Spānija un Vācija), savukārt citās koncentrējas uz veselības 
aprūpes nodrošināšanu un speciālo zināšanu centru izveidi (Skandināvijas valstis, Dānija, 
Itālija). Tikai vienā valstī ir izstrādāta visaptveroša pieeja RS jautājumam valsts rīcības plāna 
veidā (Francijā, laikposmam no 2005. gada līdz 2008. gadam). Tomēr DV līdz šim vēl nav 
pilnībā pieejamas visas reģistrētās zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai. 

Reto slimību pētniecības projektus atbalsta arī Eiropas Kopienas pētniecības un tehnoloģijas 
attīstības pamatprogrammas10. Pašreizējā jeb 7. pamatprogrammā (PP) veselības temats, kas 
ir viens no desmit tematiem, kuri ieteikti īpašās programmas „Sadarbība” ietvaros, ir vērsts uz 
dažāda veida starpvalstu sadarbību Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām, lai uzlabotu Eiropas 
pilsoņu veselību un palielinātu ar veselību saistīto nozaru un uzņēmumu konkurētspēju un 
inovāciju kapacitāti Eiropā, vienlaikus risinot starptautiskas nozīmes problēmas veselības 
nozarē. Uzsvars tiks likts uz praktisko pētniecību (pamatatklājumu izmantošana klīniskajā 
praksē, tostarp eksperimentu rezultātu zinātniska apstiprināšana), jaunu terapiju izstrādi un 
apstiprināšanu, veselības veicināšanas un profilakses metodēm, tostarp bērnu veselības, 
veselīgas novecošanas veicināšanu, diagnostikas instrumentiem un medicīnas tehnoloģijām, kā 
arī ilgtspējīgām un efektīvām veselības aprūpes sistēmām. Runājot tieši par reto slimību 
pētniecību, 7. PP uzmanības lokā būs dabas vēstures, patofizioloģijas, kā arī profilaktiskās, 
diagnostiskās un ārstnieciskās iejaukšanās metožu attīstības pētījumi visā Eiropā.  

RS veltīts arī saskaņā ar 6. PP izveidots ERA-NET projekts (E-Rare)11 kopīgu un starpvalstu 
pasākumu izstrādāšanai (aptauja, lai apzinātu valstu programmu trūkumus un jautājumus, kas 
pārklājas ar citām nacionālajām pētniecības programmām un pasākumiem RS jomā). E-Rare 
                                                 

8 Sk. http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP/COMP.html. 
9 Sk. http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/orphanmp/doc/inventory_2006_08.pdf. 
10 Sk. http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html. 
11 Sk. http://www.e-rare.eu/cgi-bin/index.php. 
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paredz izveidot arī ilgtspējīgu un ilgstošu DV partneru sadarbību, lai koordinētu valstu izpētes 
programmas, novērstu RS pētniecības sadrumstalotību un veicinātu starpdisciplināru pieeju 
nolūkā saskaņot valstu, kuras piedalās, un/vai reģionālās pētniecības programmas un panākt 
sinerģiju starp tām, rezultātā izveidojot vienotu RS pētniecības politiku un nostiprinot 
konkurētspēju salīdzinājumā ar RS pētniecību citās pasaules daļās, piemēram, Ziemeļamerikā 
un Āzijā. 

Lai virzītu ieteikumus, kas saņemti attiecībā uz pacientu mobilitāti, Veselības un patērētāju 
aizsardzības ĢD ir izveidota Medicīnas pakalpojumu un medicīniskās aprūpes augsta līmeņa 
grupa (ALG). Viena no šīs augsta līmeņa grupas darba grupām risina jautājumus, kas saistīti ar 
speciālo zināšanu RS jomā centru references tīklu izveidi. RS darba grupa 2006. gadā ALG 
iesniedza ziņojumu Contribution to policy shaping: For a European collaboration on health 
services and medical rare in the field of RD („Ieguldījums politikas veidošanā. Sadarbībai 
veselības aprūpes un medicīnisko pakalpojumu jomā Eiropā saistībā ar RS”)12, kurā bija sniegta 
jaunākā informācija par references tīkliem Eiropā. Ziņojumā sīki izklāstīta RS references tīklu 
izmantošanas koncepcija Eiropā, kā arī sniegta informācija par to funkcijām. Darba plānos 
2006. un 2007. gadam par ES sabiedrības veselības programmu īstenošanu kā prioritārs 
pasākums RS jomā noteikta Eiropas RS references tīklu izveide. Ņemot vērā prioritātes statusu, 
finansēšanai izvēlēti arī daži eksperimentāli projekti13 (par cistisko fibrozi, retiem traucējumiem, 
kas saistīti ar asiņošanu, alfa 1 antitripsīna deficītu, porfīriju, dismorfoloģiju, Hodžkina limfomu 
bērniem, histocitozi un neiroloģiskām bērnu slimībām).  

Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido otro Kopienas 
rīcības programmu veselības aizsardzības jomā14, 16. pantā noteikts šādi: „Dalībvalstis, cieši 
sadarbojoties ar Komisiju, veicina Eiropas references tīklu attīstību, lai nodrošinātu kvalitatīvu un 
rentablu veselības aprūpi pacientiem ar traucējumiem, kuru ārstēšanai nepieciešama īpaša resursu 
vai pieredzes koncentrēšana”. 

PACIENTU IESPĒJU PALIELINĀŠANA 

Pasaules Banka iespēju palielināšanu definē šādi: „process, kura rezultātā palielinās atsevišķu 
personu vai personu grupu spēja veikt izvēli un pārvērst to vēlamā rīcībā un iznākumā”. 
Pasaules Veselības organizācija (PVO) iespēju palielināšanu aprakstījusi kā „veselības 
priekšnosacījumu” un „proaktīvu partnerību un pacientu pašaprūpes stratēģiju, lai rezultātā 
uzlabotu hroniski slimu cilvēku veselību un dzīves kvalitāti”. Saskaņā ar šādu definīciju iespēju 
palielināšana pacientiem ar RS ir absolūti nepieciešama, jo šīs slimības ir hroniskas, grūti 
kontrolējamas un tik retas, ka progresa panākšanai obligāti vajadzīgi koordinēti pasākumi, 
turklāt tās lielā mērā ignorē zinātnieki vai medicīnas speciālisti un politikas veidotāji. Ar RS 
slimojošie pacienti un viņu atbalsta organizācijas veselības nozarē ir viena no grupām ar 
vislielākajām tiesībām, galvenokārt pateicoties viņu pašu cīņai par atzīšanu un labāku aprūpi. 
RS pētniecības jomā tas ļāvis iestāties jaunai ērai, lielā mērā likvidējot problēmas, kas radās 
tāpēc, ka sabiedriskās pētniecības iestādes nepievērsa uzmanību pacientu prasībām un cerībām, 
savukārt tirgus izpētes uzņēmumu uzmanību saista vienīgi tādi pētniecības projekti, kas ir 
pietiekami rentabli, lai piesaistītu privātas investīcijas. Šobrīd pacientu organizācijas aktīvi 
piedalās RS pētniecības politikas un projektu izstrādē. Ņemot vērā RS lielo skaitu, Eiropā ir 
vairāk nekā 1700 pacientu organizāciju. Daudzas no tām ir iesaistījušās RS nacionālajās 
apvienībās un/vai kļuvušas par attiecīgo slimību ES jumta organizāciju filiālēm, un/vai ES RS 
                                                 

12 Sk. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_8_en.htm. 
13 Finansēšanai ir izvēlēti 2007. gada projekti; tie saņems līdzfinansējumu, ja vien pārrunas ar Eiropas Komiteju 

noritēs veiksmīgi un tiks parakstīts dotāciju nolīgums. 
14 Sk. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient_mobility_en.htm. 
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jumta organizācijām, piemēram, Eiropas Reto slimību organizācija (Eurordis)15. Eurordis 
iesaistījušās organizācijas no 33 valstīm, ļaujot veidot nepastarpinātu dialogu ar Eiropas 
Komisiju, citām ieinteresētajām organizācijām un RS pacientiem. 

4. MĒRĶI  

Šā dokumenta mērķis ir noteikt elementus, kas vajadzīgi, lai veidotu efektīvu politiku, ar 
kuras palīdzību risināt svarīgo jautājumu par RS Eiropā. EK iesaistīšanās stratēģiskais mērķis 
šajā jomā ir censties uzlabot iespējas pacientiem saņemt atbilstīgu un savlaicīgu diagnostiku, 
informāciju un aprūpi. Tas savukārt palīdzēs sasniegt vispārējo mērķi, proti, uzlabot veselības 
rādītājus un tādējādi veselīgas dzīves gadu rādītājus, kas ir viens no svarīgākajiem Lisabonas 
Stratēģijas rādītājiem16.  

Tālab: 

• jāstiprina dažādu Eiropas programmu sadarbība. Tās ir ES sabiedrības veselības 
aizsardzības programma, pētniecības un tehnoloģijas attīstības pamatprogrammas, retu 
slimību ārstēšanai paredzēto zāļu stratēģija, Regula par pediatrijā lietojamām zālēm17, 
progresīvas terapijas stratēģija, topošā veselības pakalpojumu direktīva18, ES Statistikas 
programma19 un citas pašreizējas vai nākotnē sagaidāmas ES iniciatīvas;  

• jāstimulē nacionālo veselības politikas nostādņu izveide ES-27, lai cilvēkiem ar retajām 
slimībām būtu vienādi pieejama profilakse, diagnostika, ārstēšana un rehabilitācija. DV 
jāīsteno vairāk iniciatīvu, kas veicinātu sabiedrības informētību. Papildus sabiedrības 
viedokļa veidošanai jāorganizē pasākumi, kuru mērķauditorija būtu veselības aprūpes 
speciālisti un sociālie darbinieki, lēmējpersonas, veselības un sociālo pakalpojumu sniedzēju 
vadītāji un plašsaziņas līdzekļi. Īpaša uzmanība jāpievērš ikgadējām informētības 
veicināšanas kampaņām; 

• jānodrošina vienotu politikas pamatnostādņu izstrāde un izmantošana visā Eiropā. 
Īpašiem pasākumiem — tādās jomās kā pētniecība, references centri, informācijas 
pieejamība, retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu izstrādes stimulēšana, skrīnings — jābūt 
daļai no vispārējās vienotās stratēģijas RS jomā. Paredzams, ka paziņojums arī sekmēs DV 
sadarbību Kopienas ietvaros.  

Šie vispārīgie mērķi tiks panākti, īstenojot īpašus mērķus un darbības. 

4.1. Uzlabot RS identificēšanu un zināšanas par tām 

• Vienota RS definīcija ES. Pašreizējā RS definīcija ES tika pieņemta ar Kopienas Rīcības 
programmu RS jomā laikposmam no 1999. gada līdz 2003. gadam, nosakot, ka retas 
slimības ir slimības, ar ko ES slimo mazāk nekā 5 no 10 000 cilvēkiem. Šo pašu definīciju 
izmanto arī EMEA, piemērojot retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu statusu (regula), un 
vairākas DV, kurās ir īstenotas īpašas iniciatīvas šajā jomā, piemēram, Francija, Itālija, 

                                                 

15 Sk. http://www.eurordis.org. 
16 Sk. http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_en.htm. 
17  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regula (EK) Nr. 1901/2006 par pediatrijā lietojamām 

zālēm un par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 1768/92, Direktīvā 2001/20/EK, Direktīvā 2001/83/EK un 
Regulā (EK) Nr. 726/2004.  

18 Sk. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/news_en.htm. 
19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Lēmums Nr. 2367/2002/EK par Kopienas statistikas 

programmu 2003.–2007. gadam, kas grozīts ar Lēmumu Nr. 787/2004/EK. 
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Nīderlande, Spānija un Vācija. Savukārt Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Dānijā izmanto 
atšķirīgas definīcijas. Lai gan dažas iesaistītās personas uzskata, ka pašreizējā definīcija ir 
pārāk visaptveroša, ES vēlas to saglabāt. 

1. jautājums. Vai ES pašreizējā retu slimību definīcija ir apmierinoša? 

• Labāka RS kodifikācija un klasifikācija: ES cieši jāsadarbojas ar PVO, pārskatot 
pašreizējo SSK (Starptautisko slimību klasifikatoru), lai nodrošinātu atbilstīgu kodu 
piešķiršanu RS, kas ļautu izsekot tām visās veselības informācijas sistēmās. Tam vajadzīgs 
atbalsts no RS Klasifikācijas un kodifikācijas darba grupas, kas SSK pārskatīšanas procesā 
PVO darbotos kā konsultējošā darba grupa20. Tiklīdz būs pieejams jaunais SSK-11 
klasifikators, vajadzēs aktīvi sadarboties ar ES Statistikas programmu, lai nodrošinātu, ka, 
sagatavojot miršanas apliecības un dokumentus izrakstīšanai no slimnīcas, visās DV tiek 
izmantota SSK jaunā redakcija ar jaunajiem RS kodiem. Līdzīgi pasākumi jāveic, lai RS 
tiktu izmantots pareizs kodējums arī kodu sistēmās SnowMed un MedDRA. 

2. jautājums. Vai piekrītat, ka steidzami jāuzlabo kodēšana un klasifikācija šajā jomā? 

• RS saraksta izveide: viens no iemesliem, kāpēc jautājumam par RS nepievērš vajadzīgo 
uzmanību, ir zināšanu trūkums par to, kuras slimības ir retas. Jāsagatavo precīzs RS saraksts, 
kas regulāri jāatjaunina. Slimības jāklasificē pēc medicīnas specialitātes, izplatības, darbības 
mehānisma un etioloģijas, lai tādējādi panāktu maksimālu izpratni un nodrošinātu 
dokumentālu atbalstu pētniecībai un datu glabāšanai kopumā. Eiropas Komisijai finansiāli 
jāatbalsta šis pasākums Sabiedrības veselības aizsardzības programmas ietvaros.  

3. jautājums. Vai Eiropas reto slimību saraksts var palīdzēt valstu/reģionālajām sistēmām labāk 
risināt jautājumus saistībā ar RS? 

4.2. Uzlabot profilaksi, diagnostiku un aprūpi, kas pieejama pacientiem ar RS 

• Noderīgas informācijas izplatīšana: galvenais elements, lai uzlabotu diagnostiku un aprūpi 
RS jomā, ir nodrošināt precīzu informāciju tādā formātā, kas pielāgots speciālistu un 
slimnieku vajadzībām. No 2000. gada RS datubāzē Orphanet21 ir pieejama informācija par 
vairāk nekā 5000 slimībām sešās valodās. Datubāzē pieejama visaptveroša RS enciklopēdija, 
profesionālo pakalpojumu direktorijs 35 valstīm, Eiropas references centru direktorijs, retu 
slimību ārstēšanai paredzētu zāļu datubāze, kurā ietverta informācija par to izstrādes fāzi un 
pieejamību ES valstīs, un plašs citu pakalpojumu klāsts īpašām iesaistīto personu 
kategorijām, ieskaitot iespēju uzzināt diagnozi, ievadot informāciju par simptomiem un 
pazīmēm, un bibliotēka ar ieteikumiem ārkārtas situācijām. Eiropas Komisijai arī turpmāk 
finansiāli jāatbalsta šis pasākums Sabiedrības veselības aizsardzības programmas un 7. PP 
ietvaros. 

• Atbalsts informācijas tīkliem: prioritāri uzdevumi ir garantēt informācijas apmaiņu ar 
esošo Eiropas informācijas tīklu starpniecību, veicināt labāku klasifikāciju, izstrādāt 
stratēģijas un mehānismus informācijas apmaiņai iesaistīto personu starpā, definēt saistītus 
veselības rādītājus, sagatavot salīdzināmu epidemioloģisko informāciju ES līmenī un 
atbalstīt informācijas apmaiņu par paraugpraksi, un izstrādāt pasākumus noteiktām pacientu 
grupām. Šobrīd noritošie projekti jau ir pierādījuši savu nozīmīgumu. Šāda veida projekti 

                                                 

20 Sk. http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html. 
21 Sk. http://www.orpha.net/. 
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būtu jāatbalsta gan DV, gan ES līmenī. Domājams, ka ļoti svarīgs ir arī atbalsts 
specializētām starptautiskām konferencēm. Eiropas Komisijai finansiāli jāatbalsta šis 
pasākums Sabiedrības veselības aizsardzības programmas un 7. PP ietvaros. 

• Valstu/reģionālo references centru izveide un ES references tīkli: ja slimība ir reta, maz 
ir arī speciālo zināšanu par to. Dažos speciālo zināšanu centros (ko dēvē arī par references 
centriem), ir iegūtas zināšanas, ko plaši izmanto citi speciālisti šajā valstī vai pat ārvalstīs. 
Dažās valstīs šādi centri ir oficiāli, taču vairumā valstu tie ir zināmi tikai pēc tā, ko tie dara. 
Sadarbību un informācijas apmaiņu starp šādiem centriem EK ir nolemts noteikt par 
prioritāti, atzīstot to par visefektīvāko pieeju. Ir izstrādāti daži principi attiecībā uz Eiropas 
references tīkliem (ERN), tostarp to lomu darbā ar RS vai citiem traucējumiem, kuru 
gadījumā vajadzīga specializēta aprūpe, pacientu skaitu un citiem kritērijiem, kādiem šiem 
centriem jāatbilst. ERN jākalpo arī kā pētniecības un zināšanu tīkliem, kuros tiktu ietverti 
jaunākie zinātnisko pētījumu rezultāti un informācija par pacientu ārstēšanu citās DV, 
vajadzības gadījumā nodrošinot tālākas ārstēšanas pieejamību. ERN definīcijai jāatspoguļo 
arī nepieciešamība atbilstoši izplatīt pakalpojumus un speciālās zināšanas paplašinātajā 
Eiropas Savienībā. ES RS darba grupas 2006. gada ziņojumā Contribution to policy 
shaping: For a European collaboration on health services and medical rare in the field of 
RD („Ieguldījums politikas veidošanā. Sadarbībai veselības aprūpes un medicīnisko 
pakalpojumu jomā Eiropā saistībā ar RS”)22 DV ieteikts apzināt vietējos speciālo zināšanu 
centrus un, cik iespējams, finansiāli atbalstīt tos. Turklāt tajā ieteikts DV organizēt pacientu 
veselības aprūpi, izveidojot sadarbību ar visiem nepieciešamajiem speciālo zināšanu 
centriem noteiktajā valstī vai, ja vajadzīgs, arī ārvalstīs. Saistītām ES programmām ieteikts 
turpināt finansiāli atbalstīt references tīklus vai speciālo zināšanu centrus RS jomā, līdz ir 
sagatavots novērtējums par vienota tīkla izveides rezultātiem, lai varētu veikt turpmākus 
pasākumus. 

4. jautājums. Vai Eiropas references tīklu galvenajam uzdevumam jābūt zināšanu nodošanai? 
Pacientu mobilitātes nodrošināšanai? Abām? Kādā veidā? 

• E-Health attīstība RS jomā: elektroniskie pakalpojumi, kas attīstīti Orphanet un citu ES 
finansētu projektu ietvaros, nešaubīgi rāda, kā e-tehnoloģijas var veicināt pacientu 
savstarpēju saziņu, datubāzu kopīgu izmantošanu pētniecības grupu darbā, datu apkopošanu 
klīniskajiem pētījumiem, to pacientu reģistrēšanu, kuri vēlas piedalīties klīniskajos 
pētījumos, un noteiktu gadījumu aprakstu iesniegšanu speciālistiem, kas uzlabo diagnostikas 
un ārstēšanas kvalitāti. Tiešsaistes un elektroniskie rīki ir ļoti efektīvi, un tiem jābūt 
būtiskai ES stratēģijas sastāvdaļai RS jomā. Ārkārtas situācijas tie var palīdzēt glābt ar RS 
slimojošu cilvēku dzīvību. Eiropas Komisijai un DV finansiāli jāatbalsta šis pasākums 
Sabiedrības veselības aizsardzības programmas un PP ietvaros.    

5. jautājums. Vai šajā jomā jāievieš tiešsaistes un elektroniskie rīki? 

• Precīzu diagnostikas pārbaužu, tostarp ģenētisko pārbaužu, pieejamība: daudzas RS 
tagad var diagnosticēt, veicot bioloģisku izmeklēšanu, kas nereti ir ģenētiskas pārbaudes. 
Šādas pārbaudes ir būtisks pienācīgas pacientu aprūpes elements, jo ļauj agrīni diagnosticēt 
slimības, dažkārt — veicot ģimenes kaskādes skrīningu vai pirmsdzemdību pārbaudes. 
Ņemot vērā pārbaužu lielo skaitu un nepieciešamību izstrādāt un apstiprināt diagnostisko 
pārbaužu kopumu katrai no tām, ar vienas valsts resursiem izmeklēšanas nodrošināšanai ir 
par maz. Rezultāts ir pacientu bioloģiskā materiāla apmaiņa un pārbaužu veikšana, kas 

                                                 

22 Sk. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/contribution_policy.pdf. 
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sniedzas pāri valstu robežām. Pārrobežu plūsma ir mehānisms, ar kura palīdzību tiks 
novērsti būtiski trūkumi attiecībā uz RS pārbaužu pieejamību. Šāda apmaiņa jāīsteno un 
jāveicina, izmantojot skaidri noteiktus, pārredzamus, ES mērogā apstiprinātus standartus 
un procedūras. Jāsavieno valstu tiesiskā regulējama atšķirības attiecībā uz 
konfidencialitātes praksi, kompensācijas shēmām, paraugu transportēšanu un glabāšanu un 
laboratoriju sertificēšanu. Laboratorijas jāmudina piedalīties darba kvalitātes pārbaudēs, 
īpašu uzmanību pievēršot rezultātu paziņošanai. Jānodrošina ģenētisko konsultāciju 
pieejamība pirms un pēc pārbaužu veikšanas. Lai to īstenotu, vajadzīgs atbilstīga līmeņa 
atbalsts (atkarībā no pārbaužu skaita gadā) references laboratorijām. Pēdējo divu gadu 
laikā dažādas iesaistītās organizācijas (Eiropas Komisija23, Eiropas Padome un jo īpaši 
ESAO24) ir veikušas pasākumus, lai īstenotu kvalitātes nodrošināšanas politiku 
laboratorijām. 

6. jautājums. Ko vēl var darīt, lai uzlabotu kvalitatīvu pārbaužu pieejamību RS jomā? 

• Iedzīvotāju skrīninga (tostarp jaundzimušo skrīninga) stratēģiju novērtēšana saistībā 
ar RS: fenilketonūrijas un iedzimta hipotiroīdisma skrīnings jaundzimušajiem šobrīd Eiropā 
ir ierasta prakse, kas ir ļoti efektīva, nepieļaujot slimo bērnu kļūšanu par invalīdiem. 
Pateicoties tehnoloģijas attīstībai, šobrīd salīdzinoši lēti var veikt daudzas pārbaudes, tostarp 
robotizētas pārbaudes, nosakot dažādas RS, īpaši vielmaiņas traucējumus un ģenētiskos 
traucējumus. Taču tas vien nav pietiekams iemesls, lai tās iekļautu iedzīvotāju skrīninga 
politikā, neveicot rūpīgu izvērtēšanu saskaņā ar PVO 1965. gadā noteiktajiem kritērijiem (tie 
jāpārbauda), jo skrīnings personām, kuras tam pakļautas, var būt kaitīgs un ir saistīts ar lielu 
valsts līdzekļu izlietojumu. Šobrīd tikai dažas slimības ir atzītas par tādām, kurām pamatoti 
ieteicams sistemātisks skrīnings saskaņā ar PVO kritērijiem. Iedzīvotāju skrīninga vai 
mērķtiecīga skrīninga organizēšanu ietekmē daudzi apstākļi, piemēram, pārbaudes kvalitāte 
un uzticamība, efektīvas ārstēšanas/iejaukšanās pieejamība skrīningā atlasītajām personām, 
slimības izplatība un smaguma pakāpe un izvēle vai sabiedrības attieksme pret skrīningu. 
Ieteicams sekmēt sadarbību šajā jomā, lai izstrādātu dokumentus, pamatojoties uz kuriem 
pieņemami lēmumi DV līmenī. 

7. jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka ES līmenī ir būtiski nepieciešams novērtēt iespējamu 
iedzīvotāju skrīningu attiecībā uz RS? 

• Kad vien iespējams, primārie profilakses pasākumi: ir ļoti maz RS, kam iespējama 
primārā profilakse. Daudzu retu iedzimtu kroplību, kā arī vēža veidu, ar ko slimo bērni, 
rašanos lielā mērā ietekmē vides faktori. Lai novērstu šīs RS, sabiedrības veselības 
aizsardzības pasākumos īpaša uzmanība mērķtiecīgi jāpievērš laikam pirms bērna 
ieņemšanas un grūtniecības periodam, akcentējot svarīgākos veselību noteicošos faktorus: 
uzturu, aptaukošanos, alkohola lietošanu, smēķēšanu, vieglo narkotiku lietošanu un vides 
piesārņojumu. Vakcinējot pret tādām slimībām kā, piemēram, masaliņas (lai novērstu 
iedzimtu masaliņu sindromu), jāņem vērā sekas, ko rada iedzīvotāju migrācija starp valstīm 
ar atšķirīgu vakcinācijas politiku. Turklāt, ārstējot hroniskas slimības, piemēram, diabētu, 
epilepsiju un neauglību, sievietēm jāpievērš uzmanība pirms bērna ieņemšanas un 
grūtniecības sākumā. Viena no iejaukšanās iespējām ir folijskābes lietošanas veicināšana 
sievietēm pirms bērna ieņemšanas, lai izvairītos no augļa nervu caurules defektu (piem., 
spina bifida) un citu kroplību rašanās. Daudzos pētījumos ir pierādīts, ka, pirms bērna 

                                                 

23 Sk. http://www.eurogentest.org/. 
24 Sk. ESAO Pamatnostādnes kvalitātes nodrošināšanai molekulārajās un ģenētiskajās pārbaudēs 
(http://en.eurogentest.org/files/public/QAGuidelineseng.pdf). 
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ieņemšanas pietiekamā daudzumā uzņemot folijskābi, var novērst vairāk nekā pusi no nervu 
caurules defektu gadījumiem. Par rīcību šajā jomā jārīko diskusija ES līmenī, lai noteiktu, 
kuru RS gadījumā iespējama veiksmīga primārā profilakse. 

• Paraugprakse ar RS slimojošu pacientu aprūpē: paraugprakses apzināšanai un 
aprakstīšanai ir būtiski svarīga nozīme, lai nodrošinātu informācijas un datu apmaiņu par 
efektīvām stratēģijām RS jomā un tādējādi sekmētu informētību un uzlabotu zināšanas par 
paraugprakses izstrādi RS jomā. Informācijas apmaiņa par paraugpraksi ES DV ļaus 
izmantot uzkrāto pieredzi un, iespējams, veidot sadarbības tīklus, apvienojot dažādus 
aprūpes sniedzējus, kas iesaistīti katras RS jomā. Standartu izstrāde DV līmenī palielinās 
iespējas sekmīgi risināt problēmas saistībā ar RS. 

• Vienādas iespējas saņemt zāles retu slimību ārstēšanai: neraugoties uz retu slimību 
ārstēšanai paredzētu zāļu izstrādes un reģistrēšanas sekmīgu stimulēšanu, dzīvību glābjoša 
ārstēšana pacientiem ir ierobežoti pieejama divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, daži uzņēmumi 
nenodrošina reģistrētos preparātus visās DV, jo pastāv ierobežojumi šo zāļu reģistrēšanai 
DV līmenī.  Otrkārt, ir saņemti ziņojumi par administratīviem kavējumiem (ievērojami 
pārsniedzot tiesību aktos noteiktās 180 dienas), lai nodrošinātu retu slimību ārstēšanai 
paredzētu reģistrēto zāļu pieejamību25. Rezultātā pieejamo zāļu skaits DV būtiski atšķiras. 
Šai situācijai jāmeklē risinājumi. Komisijai reizi divos gados jāiesniedz ziņojums Padomei 
un Parlamentam, kurā būtu identificētas vājās vietas (kavējumi, tirdzniecība, pieejamība, 
kompensēšana, cenas u.c.), iesniedzot priekšlikumus par vajadzīgajiem tiesību aktu 
grozījumiem, lai zāles retu slimību ārstēšanai būtu vienādi pieejamas visā ES. Slimnīcā 
lietojamas zāles retu slimību ārstēšanai jāfinansē augstākā līmenī, nevis vietējo slimnīcu 
līmenī, lai tādējādi pacientiem nodrošinātu šādu zāļu pieejamību. 

8. jautājums. Vai jūs redzat iespējamos risinājumus retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu 
pieejamības problēmai valstu vai ES mērogā? 

• Retām slimībām paredzētas medicīnas un diagnostikas ierīces:  regula par zālēm retu 
slimību ārstēšanai neattiecas uz medicīnas un diagnostikas ierīču jomu. Tomēr ierobežotais 
tirgus bremzē tādu produktu izstrādi, kas būtu paredzēti pacientiem ar RS. Lai ražotājus 
stimulētu izstrādāt RS paredzētas medicīnas un diagnostikas ierīces, jāizmanto līdzīgs 
modelis kā retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu jomā.  

9. jautājums. Vai ES vajadzīgs tiesiskais regulējums attiecībā uz retām slimībām paredzētām 
medicīnas un diagnostikas ierīcēm? 

• Retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu veselības tehnoloģijas novērtējums: retu slimību 
ārstēšanai paredzētu zāļu veselības tehnoloģijas novērtējums, kas jāveic pirms lēmuma par 
cenu un kompensēšanu pieņemšanas, ir kļuvis par vēl vienu nozīmīgu faktoru, kas kavē zāļu 
pieejamību pacientiem vai pat neļauj saņemt ārstēšanu. Lai novērtētu zāles, kas paredzētas 
retu slimību ārstēšanai, nevar piemērot metodes biežāk izplatītiem traucējumiem paredzētu 
zāļu novērtēšanai, un vairumā gadījumu nav salīdzināmo vērtību un trūkst datu.  Turklāt 
ētisku apsvērumu dēļ šo jautājumu nevar risināt, pamatojoties vienīgi uz ekonomiskiem 
kritērijiem; ekonomisks novērtējums ir tikai viens no elementiem lemšanas procesā, kur 
jāņem vērā sabiedrības izvēle un vēlmes. DV vajadzīga koordinēta pieeja šim jautājumam. 
Turklāt jāsekmē papildu pētniecība par attiecīgām vērtēšanas metodēm, ņemot vērā pacientu 
perspektīvu. 

                                                 

 EURORDIS pētījums par retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu pieejamību un COMP ziņojumi. 
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• Koordinēta programma zālēm, kas paredzētas lietošanai līdzjūtības dēļ: jāuzlabo 
sistēma, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu jaunu zāļu pieejamību pacientiem, pirms zāles 
reģistrētas un/vai noteikta to kompensēšanas kārtība (tā dēvētās zāles lietošanai līdzjūtības 
dēļ). Klīnicistam, preparāta izstrādātājam un iestādēm jāuzņemas kopīga atbildība par 
terapijas nodrošināšanu līdzjūtības dēļ. Jāatceras, ka daudzas zāles retu slimību ārstēšanai 
tiek izstrādātas mazos un vidējos uzņēmumos, kuriem nav iespēju ilgtermiņā atbalstīt 
līdzjūtības dēļ lietošanai paredzētu zāļu programmas, nesaņemot sabiedrisku un finansiālu 
atbalstu. Šis jautājums jākoordinē DV ar EK atbalstu. Regulas (EK) 726/2004 83. pantā 
noteikts, ka dalībvalstis var izmantot tiesības padarīt pieejamas zāles lietošanai līdzjūtības 
dēļ un ka EMEA (Eiropas Zāļu aģentūra) var izdot atzinumu par zāļu izmantošanu un 
izplatīšanu, kad paredzama lietošana līdzjūtības dēļ.  

• Lai uzlabotu ar RS slimojošo cilvēku dzīves kvalitāti, svarīga nozīme ir specializētiem 
sociāliem pakalpojumiem. Turpmāk minēti sociālie pakalpojumi, kas cita starpā atzīti par 
īpaši noderīgiem, lai uzlabotu dzīves kvalitāti gan pacientiem, gan viņu kopējiem, kas bieži 
vien ir ģimenes locekļi. Aprūpes pakalpojumu atlikšana: ļauj gan kopējiem, gan 
pacientiem organizēt savu dzīvi un baudīt dažus atelpas periodus. Informatīvi pakalpojumi 
un palīdzības līnijas: palielina pacientu un kopēju iespējas piekļūt informācijai par 
attiecīgo reto slimību, ar ko viņiem ikdienā nākas sadzīvot. Terapeitiskas atpūtas 
programmas bērniem un jauniešiem: ļauj pacientiem saredzēt arī citu dzīves perspektīvu, 
ne tikai slimību. Finansiāls atbalsts: palīdzēs cīnīties ar līdzekļu trūkumu, atbalstot kopējus, 
kam algotu darbu nākas nomainīt ar neapmaksātu slimnieka kopšanu. Psiholoģiskais 
atbalsts. Eiropas Komisijai un DV finansiāli jāatbalsta šis pasākums Sabiedrības veselības 
aizsardzības programmas un rīcības plānu invaliditātes jautājumā ietvaros. 

10. jautājums. Kādi specializēti sociālie un izglītības pakalpojumi, kas paredzēti RS pacientiem 
un viņu ģimenes locekļiem, ieteicami ES un valstu līmenī? 

4.3. Veicināt pētniecību un attīstību RS un zāļu retu slimību ārstēšanai jomā 

• Datubāzu, reģistru, repozitoriju un biobanku atbalstīšana: reģistri un datubāzes ir 
būtiskākie instrumenti, lai attīstītu klīniskos pētījumus RS jomā. Tas ir vienīgais datu 
apkopošanas veids, lai panāktu pietiekamu paraugkopas izmēru epidemioloģiskajiem un/vai 
klīniskajiem pētījumiem. Īpaši nozīmīgi ir to pacientu reģistri, kuri lieto zāles retu slimību 
ārstēšanai, jo tie ļauj iegūt informāciju par ārstēšanas efektivitāti un iespējamām blaknēm 
(jāņem vērā, ka šādas zāles parasti reģistrē, kamēr pierādījumu skaits ir visai ierobežots, lai 
gan tie jau ir pārliecinoši). Jāatbalsta kopēji pasākumi, kas vērsti uz informācijas 
apkopošanas un uzturēšanas sistēmas izveidi, paredzot nosacījumu, ka šie resursi pieejami 
vienīgi saskaņā ar apstiprinātiem noteikumiem. Daudzi pētniecības un sabiedrības veselības 
aizsardzības tīkli, ko finansiāli atbalsta Pētniecības ĢD un Veselības un patērētāju 
aizsardzības ĢD, ir izveidojuši šādu kopēju infrastruktūru, kas izrādījusies ļoti efektīva, lai 
uzlabotu zināšanas un organizētu klīniskos pētījumus. Specializēti tīkli, piemēram, 
EuroBioBank26, ir nenovērtējams Eiropas resurss, un to pilnīgai attīstībai un optimālai 
izmantošanai ilgtermiņā vajadzīgs finansējums un ES līmeņa pieeja. Šādas iniciatīvas 
jāatbalsta DV un ES līmenī, un šādām infrastruktūrām jābūt pieejamam ilgtermiņa 
finansējumam, ja ir apstiprināts to lietderīgums. Tas pats attiecas uz bioloģiskā materiāla 
paraugu repozitorijiem un biobankām. Ņemot vērā īpašās vajadzības RS jomā, biobankām 
jāļauj iegūt un glabāt bioloģisko materiālu no pacientiem ar ļoti retām slimībām, arī tad, ja 

                                                 

26 Sk. http://www.eurobiobank.org. 
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tobrīd nenotiek pētniecība. Jomas, kurām nepieciešams DV un Eiropas Komisijas atbalsts, ir 
šādas: kvalitātes standarti, tostarp stratēģiju un rīku izstrāde datubāzu kvalitātes periodiskai 
pārraudzībai un datubāzu tīrīšanai, minimālais datu kopums, kas jāiegūst epidemioloģiskā 
un sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā, datubāzu lietošanas ērtums, to pārredzamība 
un pieslēgumu iespējamība, intelektuālais īpašums, saziņa starp datubāzēm/reģistriem 
(ģenētikas, vispārīgās diagnostiskas, klīniskajā, uzraudzības u.c. jomās). Jāpievērš uzmanība 
starptautisku (Eiropas) datubāzu saistīšanai ar valstu un/vai reģionālajām datubāzēm, ja 
tādas ir.   

11. jautājums. Kāds varētu būt piemērotākais reģistru, datubāzu un biobanku pārvaldības 
modelis un finansēšanas shēma? 

• Biomarķieri: bioloģiskie marķieri (biomarķieri) ir „objektīvi izmērāmi bioloģisko procesu 
indikatori”. Tos var izmantot gan slimību diagnostikā, gan novērtējot progresēšanu un 
atbildes reakciju uz terapeitisku iejaukšanos. Biomarķieru definīcijai atbilst daudzi šobrīd 
izmantoti diagnostikas testi (audzēju marķieri, DNS fragmentu sekvence, kas izraisa slimību 
vai ir saistīta ar to). Par biomarķieriem var uzskatīt arī funkcionālus un radioloģiskus 
izmeklējumus. Novērtējot slimības progresēšanu un iespējamus jaunus ārstēšanas veidus, 
biomarķierus var izmantot kā surogātus, ar ko aizstāj dabiskus raksturlielumus, piemēram, 
dzīvildzi vai neatgriezenisku saslimstību, kam vajadzīgs ilgs novērošanas laiks un liela 
pacientu populācija. Īpaši lietderīgi tas ir retu slimību gadījumā, ņemot vērā ar katru slimību 
sirgstošo cilvēku nelielo skaitu. Izmantojot biomarķierus kā raksturlielumus zāļu 
efektivitātes novērtēšanai, jau ir reģistrētas vairākas zāles. Impulss atklājumiem biomarķieru 
jomā bija jaunas molekulārās bioloģijas novirzienu attīstība (piem., genomika, proteomika, 
kombinatoriskā ķīmija), kas ļāva īsā laikā identificēt lielu skaitu iespējamo biomarķieru. 
Svarīgi, lai ES atbalstītu jaunu biomarķieru atklāšanas metožu izstrādi, tostarp 
radiodiagnostiku un funkcionālās metodes. Vēl svarīgāk ir atbalstīt pētījumus un pasākumus, 
kas iespējamos biomarķierus ļauj apstiprināt un izmantot klīniskajā praksē. Šis process ir 
ilgstošs, dārgs un šobrīd — neefektīvs. RS jomā pozitīvā gultnē šo procesu varētu ievirzīt 
tādu pasākumu finansēšana, kuros tiek novērtēta noteiktu biomarķieru (vai biomarķieru 
kopu) derīgums pēc iespējas lielākam skaitam pacientu (references tīkli), un sadarbības 
sekmēšana starp farmācijas industriju un akadēmiskajām aprindām, lai nodrošinātu procesa 
pilnīgu pabeigšanu.  

• Datu aizsardzība: visas minētās infrastruktūras jāievieš saskaņā ar ES regulām un 
nolīgumiem par datu konfidencialitāti un pacientu privātuma aizsardzību. Īpaša uzmanība 
jāpievērš EK datu aizsardzības direktīvai27. Attiecībā uz pasākumiem RS jomā jāņem vērā 
IDA (datu apmaiņas starp administrācijām)28 iniciatīva, sekmējot Eiropas reģistru izveidi 
noteiktām RS ar būtisku lomu sabiedrības veselības aizsardzībā.  

• RS pētniecības tīkli: lai gūtu panākumus, svarīga nozīme ir ES līmenī koordinētiem 
pētniecības projektiem. Koordinētie tīkli jāatbalsta gan DV, gan ES līmenī, un RS joma kā 
prioritāra jāsaglabā arī turpmākajās Pētniecības ĢD programmās. Turklāt jāievieš dažas 
jaunas sociālās pētniecības nozares saistībā ar RS. 

• DV finansējošo aģentūru darbības koordinēšana: ES 6. PP atbalstītais projekts ERA-
NET, ar kura palīdzību šobrīd tiek koordinēta RS finansēšanas politika septiņās valstīs, ir 

                                                 

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 

 28 Sk. http://europa.eu.int/idabc/. 



 15

veiksmīgs paraugs, kā risināt problēmu saistībā ar pētniecības darba sadrumstalotību. Šāda 
pieeja jānostiprina, un jāaicina arī citas DV pievienoties šai iniciatīvai. 

• Pētniecības pastiprināšana: lielākajai daļai RS, kas, iespējams, varētu būt ārstējamas, 
šobrīd vienkārši nepastāv īpaša ārstēšana. Terapiju izstrādi kavē trīs apstākļi: zināšanu 
trūkums par patofizioloģiskajiem mehānismiem, sabiedrības atbalsta trūkums agrīnās 
klīniskās izstrādes fāzēs un farmācijas nozares neieinteresētība. Zāļu izstrādes augstās 
izmaksas apvienojumā ar prognozēto zemo investīciju atdevi (ļoti nelielā pacientu skaita 
dēļ) ir iemesls, kādēļ farmācijas industrija nevēlas izstrādāt zāles RS ārstēšanai, neraugoties 
uz izteikto vajadzību pēc šādām zālēm. Lai gan noteikumi par zālēm retu slimību ārstēšanai 
ir būtiski atvieglojuši terapiju izstrādi RS, joprojām pastāv nopietni sarežģījumi un 
vajadzīgas papildu iniciatīvas. Tā kā terapeitisko mērķu apzināšana lielā mērā ir atkarīga no 
slimību ģenētiskajām un molekulārajām īpatnībām un bioloģisko mehānismu 
noskaidrošanas, ārkārtīgi svarīgi ir pastiprināt patofizioloģisko un klīnisko pētniecību RS 
jomā. Līdz ar pētniecības attīstību, nosakot cilvēka genoma sekvenci un izstrādājot augstas 
caurlaidspējas genomu un postgenomu rīkus, var paredzēt, ka tuvākajos gados tiks atklāti 
daudzi retu ģenētisko traucējumu mehānismi. Jāveicina pētniecība par šādu traucējumu 
terapiju, tostarp novatoriski biotehnoloģiskie pētījumi (monokloniskās antivielas, šūnu un 
gēnu terapija un enzīmu aizstājterapija); tāpat jāveicina arī klasiskā terapiju pētniecība, 
kuras pamatā ir aktīvu ķīmisko savienojumu meklēšana. Arī retu ģenētisko traucējumu jomā 
nozīmīgs uzdevums, lai varētu atklāt jaunas zāles, ir atlasīt ķīmiskos savienojumus, kuri 
iedarbojas uz noteiktiem bioloģiskiem mērķiem. Tā kā vairumā gadījumu farmācijas nozare 
nespers šo pirmo soli, ir svarīgi šajā posmā piesaistīt sabiedrisko sektoru. ES jāatbalsta 
akadēmiskā pētniecība par preklīnisko attīstību. Jāsekmē arī saikne ar šobrīd izveidotajām 
augstas caurlaidspējas platformām Eiropā un kopēju Eiropas molekulāro bibliotēku 
izmantošana. Jāveicina pētījumi, farmaceitiskajiem uzņēmumiem sadarbojoties ar 
sabiedriskā sektora organizācijām, kā rezultātā tiktu novērtētas iespējamās zāles RS jomā. 
Eiropas līmenī šis jautājums jārisina, izveidojot un finansējot sabiedriski privātu RS forumu, 
kas ļautu izstrādāt daudzsološus vairākcentru preklīniskus un klīniskus projektus, kam tiktu 
nodrošinātas vajadzīgās speciālās zināšanas un finansējums. Valstu līmenī jāatbalsta 
neatkarīgi akadēmiski klīniskie pētījumi, par pamatu ņemot modeli, kāds līdz šim izmantots 
Itālijā, Francijā un Spānijā, un šie pasākumi jākoordinē, lai tajos iesaistītos pietiekams skaits 
pacientu. 

12. jautājums. Kāda, jūsuprāt, ir sadarbības loma (starp nozari un labdarības organizācijām), ES 
risinot jautājumus saistībā ar retajām slimībām? Kāds būtu piemērotākais modelis? 

4.4. Individuālā un kolektīvā līmenī palielināt ar RS slimojošu pacientu iespējas 

• Kopēja pieeja pacientu organizāciju iespēju palielināšanai: ir pierādījies, ka pacientu 
organizācijas gan DV, gan ES līmenī ir nenovērtējami partneri, veicinot informētību par 
retajām slimībām, apkopojot un izplatot informāciju, kas vajadzīga sabiedriskās politikas 
definēšanai RS jomā, veicinot kvalitatīvas informācijas pieejamību par RS un tām 
paredzētajām zālēm, organizējot seminārus Eiropas un valstu līmenī, kā arī izstrādājot 
pamatnostādnes un izglītojošus materiālus. Pacientu un pacientu organizāciju kolektīva 
iespēju palielināšana būs vajadzīga, lai atbalstītu, piemēram, resursu palielināšanu, apmācību 
un sadarbību par noteiktām pacientu grupām domātiem pasākumiem reģionālā, valstu un 
Eiropas līmenī, informācijas, pieredzes un paraugprakses apmaiņu par pacientiem 
pieejamiem pakalpojumiem un „pacientu atbalsta kopienu” izveidi ar ļoti retām slimībām 
sirgstošiem, izolētiem pacientiem un viņu ģimenēm. Minētais atbalsts kā prioritārs jāietver 
Sabiedrības veselības programmā un 7. PP. 
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4.5. Koordinēt politiku un iniciatīvas DV un ES līmenī 

• Valstu/reģionālo rīcības plānu pieņemšana RS jomā: lai integrētu visas iniciatīvas, kas 
jāīsteno valstu un/vai reģionālā līmenī, DV tiek aicinātas izveidot valstu vai reģionālus 
rīcības plānus RS jomā. Tikai pavisam nedaudzas DV ir pieņēmušas vai tuvākajā laikā 
pieņems valsts plānu vai uzsāks atbilstošas iniciatīvas. Vienīgā valsts, kurā izstrādāts 
visaptverošs rīcības plāns (2005.–2008. gadam)29, ir Francija; dažās citās DV ir izstrādāta 
valsts politika dažās jomās (Itālija, Zviedrija, Dānija, Apvienotā Karaliste) vai norit darbs 
pie šādas politikas izveides (Bulgārija, Portugāle, Spānija, Rumānija, Luksemburga). Citās 
DV mērķtiecīga politika izstrādāta vienīgi pētniecības jomā (Vācija, Nīderlande). ES stingri 
jāiesaka pieņemt valstu/reģionālos plānus saskaņā ar šajā paziņojumā paustajiem 
ieteikumiem un pēc pieņemšanas koordinēt tos. Lietderīgas varētu būt Eiropas 
pamatnostādnes rīcības plānu izstrādei RS jomā. Tādējādi tiks atbalstīta ES politika, kas 
vērsta uz „vienādi pieejamiem veselības aprūpes pakalpojumiem un vienlīdzīgām to 
izmaksām un kvalitāti”. Šāds atbalsts kā prioritārs noteikts Sabiedrības veselības 
aizsardzības programmā.  

13. jautājums.  Vai jūs piekrītat, ka vajadzīgi rīcības plāni? Ja jā, vai jūsu valstī šāds plāns 
jāizstrādā valsts vai reģionālā līmenī? 

• Veselības rādītāju izstrāde RS jomā: Lai ES kontrolētu ar RS slimojošo cilvēku stāvokli 
un tā attīstību, nepieciešams izstrādāt veselības rādītājus. Jāsekmē pastāvošo informācijas 
avotu apkopošana, jo īpaši to, kurus jau finansē ES līmenī. DV un ES līmenī jādefinē reālu 
un lietderīgu rādītāju kopums attiecībā uz retu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu pieejamību, 
speciālo zināšanu/references centriem un politiku.  

• Eiropas konferenču organizēšana RS jomā: Līdz šim Eiropas konferences par RS 
organizētas reizi divos gados (Kopenhāgenā — 2001. gadā, Parīzē — 2003. gadā, 
Luksemburgā — 2005. gadā30 un Lisabonā — 2007. gadā31). Tās devušas nenovērtējamu 
ieguldījumu, veidojot telpu informācijas apmaiņai iesaistīto personu un organizāciju starpā, 
un bijušas ietekmīgs instruments, veicinot informētību par RS plašsaziņas līdzekļos. Tām 
jābūt kā platformai pacientiem, veselības aprūpes speciālistiem un politikas veidotājiem, lai 
pārskatītu politiku, stratēģijas un sekmīgas darbības piemērus, paustu savas vajadzības, 
sekmētu uz pacientu vajadzībām vērstu politikas nostādņu izstrādi valstu un Eiropas līmenī 
un apliecinātu reto slimību kopienas vitalitāti Eiropā. Konferences jāorganizē, sadarbojoties 
ar ES padomdevēju komiteju RS jomā.  

• ES padomdevējas komitejas RS jomā izveide: ES padomdevēja komiteja RS jomā pildīs 
uzdevumus, par ko šobrīd atbild ES Reto slimību darba grupa. Komitejai jāsaņem atbalsts no 
zinātniskā sekretariāta, kas izveidots, lai sekmētu sabiedrības veselības aizsardzības 
procesus RS jomā un sniegtu konsultācijas Komisijai šādos jautājumos: (i) pakalpojumu 
organizēšana RS jomā, pamatojoties uz valsts plānu (subsidiaritāte); ii) klīniskās pārbaudes 
un skrīnings; iii) RS references tīklu anotēšana un kvalitātes pārbaude; iv) paraugprakses 
pamatnostādņu izstrāde; v) periodisku epidemioloģisko ziņojumu sniegšana par situāciju RS 
jomā ES; vi) ES reģistri, tīkli, ad hoc aptaujas; vii) atbalsts politikas izstrādei ES līmenī; 
viii) vienota ietvara izveide sabiedrības veselības aizsardzības jomā saistībā ar RS; un ix) 
elektroniska apkārtraksta sagatavošana par RS. ES padomdevēja komiteja RS jomā saglabās 

                                                 

29 Sk. http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2006/doc/French_National_Plan.pdf. 
30 Sk. http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/ev_pre2005_en.htm. 
31 Sk. http://www.rare-diseases.eu/home_en.php. 
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to pašreizējo un iepriekš īstenoto projektu lomu RS jomā, kas veikti ar Sabiedrības veselības 
aizsardzības programmas atbalstu, taču tai plaši jāintegrē PP projekti par RS un jāpārstāv 
nozīmīgākās pacientu organizācijas un DV sabiedrības veselības aizsardzības iestādes. Lai 
nodrošinātu šīs komitejas spēju darboties, tuvākajos gados tai jāparedz fiksēts budžets ES 
budžeta ietvaros.  

• Retās slimības ES budžetā: pašlaik visas iniciatīvas, ko finansiāli atbalsta EK, tiek 
finansētas saskaņā ar īstermiņa līgumiem. Lai gan ir atzīts, ka regulāri jāizvērtē šo projektu 
efektivitāte un nozīmīgums ES politikas kontekstā, spēkā esošo noteikumu dēļ to 
atjaunošana dažkārt ir sarežģīta un pat neiespējama, un tas uzskatāms par nopietnu šķērsli 
kopējas infrastruktūras izveidei. Kā vēl viens RS jomas stūrakmens nākamajā 
ES Sabiedrības veselības aizsardzības programmā (2014.–2020. gadam) jāparedz Reto 
slimību fonda izveide, lai ES nodrošinātu RS references tīklu darbību, informācijas 
pakalpojumu sniegšanu, ģenētisko un laboratoriju akreditāciju un Eiropas repozitoriju 
platformu RS reģistriem un datubāzēm, kā arī visus pārējos pasākumus RS jomā, kam 
vajadzīgs ilgtspējīgs un ilgstošs atbalsts, saskaņā ar Komisijas ziņojumiem Padomei un 
Eiropas Parlamentam par šajā paziņojumā ieteikto pasākumu īstenošanu. 

• Kopienas RS aģentūras izveide: Eiropas aģentūras uzdevums būtu izveidot pastāvīgu, 
ilgtspējīgu instrumentu RS politikas īstenošanai ilgtermiņā Kopienas līmenī. Saskaņā ar 
definīciju „Kopienas aģentūra ir Eiropas publisko tiesību subjekts. Tā ir nošķirta no 
Kopienas iestādēm, un tai ir juridiskas personas statuss. Aģentūra kā tiesību subjekts ir 
izveidota ar sekundāro tiesību aktu, lai pildītu kādu ļoti specifisku tehnisku, zinātnisku vai 
pārvaldes uzdevumu”. ES aģentūra RS jomā var būt lielisks instruments, lai nodrošinātu 
saistīto stratēģiju nemainīgumu un saskaņotību ES līmenī dažādās sfērās, piemēram, saistībā 
ar pacientu reģistriem, biobankām, klīniskajiem pētījumiem, informāciju par RS, references 
centru tīkliem, saskaņotiem klīniskās aprūpes ieteikumiem un kvalitātes novērtēšanu. 
Pamatojoties uz Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD darbu un Eiropas padomdevējas 
komitejas RS jomā ieteikumiem, EK 2009. gadā jāuzsāk priekšizpēte par Eiropas RS 
aģentūras izveidi. Šī aģentūra varētu būt nākamās ES Sabiedrības veselības aizsardzības 
programmas (2014.–2020. gadam) stūrakmens RS jomā.  

14. jautājums. Vai, jūsuprāt, jāizveido jauna Eiropas RS aģentūra un 2009. gadā jāuzsāk 
priekšizpēte? 

• Regulāri ziņojumi par situāciju RS jomā ES: reizi trīs gados Komisijai jāsagatavo 
ziņojums par paziņojumā ieteikto pasākumu īstenošanu, kas jāiesniedz Padomei, 
Parlamentam, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, informējot par 
situāciju RS jomā un RS epidemioloģiju, kā arī par Komisijas paziņojuma par RS 
īstenošanas gaitu.  

5. TURPMĀKIE PASĀKUMI 

Atbildes, kas paredzētas apspriešanai un sniegtas uz iepriekš tekstā minētajiem jautājumiem, 
jānosūta Komisijai līdz 2008. gada 14. februārim uz e-pasta adresi sanco-rarediseases-
consultation@ec.europa.eu vai pa pastu uz adresi: 

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

Visas saņemtās atbildes tiks publicētas, ja vien nebūs īpaši norādīts rīkoties citādi. Pēc šīs 
apspriešanas Komisija plāno 2008. gadā atbilstīgos priekšlikumus virzīt tālāk. 
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