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mnenj interesnih skupin o predhodnem predlogu. Predlogi iz tega dokumenta ne vplivajo na 
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Ni nujno, da so odzivi na to posvetovanje omejeni na štirinajst specifičnih vprašanj, ki so 
predstavljena vtem besedilu.
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3. ZADEVA 

Redke bolezni so življenjsko nevarne ali kronično izčrpavajoče bolezni, za katerimi zboli malo 
ljudi in so zelo zapletene. Večina teh bolezni so genske bolezni, med drugim pa vključujejo tudi 
redke oblike raka, avtoimunske bolezni, prirojene okvare, sindrom toksičnega šoka in 
infekcijske bolezni. Zahtevajo celostni pristop, ki temelji na posebnem in skupnem prizadevanju 
za preprečevanje velike obolevnosti ali prezgodnje smrti, ki bi jo bilo mogoče preprečiti, ter 
izboljšati kakovost življenja ali družbeno gospodarske možnosti prizadetih oseb.  

• Akcijski program Skupnosti za redke bolezni, vključno z genskimi boleznimi, je bil 
sprejet za obdobje od 1. januarja 1999 do 31. decembra 20031. V tem programu je bilo 
določeno, da je razširjenost bolezni nizka, za njo zboli manj kot 5 oseb na 10 000 
prebivalcev v Evropski uniji.  

• Čeprav se zdi ta stopnja razširjenosti 5 obolelih oseb na 10 000 prebivalcev nizka, pa 
pomeni približno 246 000 oseb na posamezno bolezen v EU s 27 državami članicami.  

• Znanstvena spoznanja kažejo, da do 6 % vseh prebivalcev v EU enkrat v življenju zboli za 
eno od 5000 do 8000 različnih redkih bolezni. Z drugimi besedami, približno 15 milijonov 
ljudi v Evropski uniji (s 27 državami članicami) je ali bo zbolelo za redko boleznijo. 

• Glede na razpoložljive vire v medicinski literaturi2 je razširjenost manj kot 100 redkih 
bolezni, kot so Brugadov sindrom, sindrom Guillain-Barre, skleroderma ali defekti nevralne 
cevi, blizu praga 5 oseb na 10 000 prebivalcev. Večina zelo redkih bolezni, kot so 
hemofilija, Ewingov sarkom, Duchennova mišična distrofija ali Von Hippel-Lindau 
sindrom, prizadene eno osebo na 100 000 prebivalcev ali manj. Na tisoče redkih bolezni, kot 
so Pompejeva bolezen, izmenična hemiplegija ali alveolarna hipoventilacija, prizadene le 
nekaj bolnikov v Evropi. Bolniki z zelo redkimi boleznimi in njihove družine so posebej 
izolirani in ranljivi. 

• Prav tako se pojavljajo velike razlike glede starosti, pri kateri se pojavijo prvi simptomi: 
polovica redkih bolezni se lahko pojavi ob rojstvu ali v otroštvu (kot so Williamsov 
sindrom, Prader-Willi sindrom, retinoblastom). Druga polovica redkih bolezni se pojavi v 
odrasli dobi (bolezni kot so Huntingtonova bolezen, bolezen norih krav, amiotropična 
lateralna skleroza). 

• Večina redkih bolezni so genske bolezni, vendar lahko nastanejo tudi zaradi okoljskih 
dejavnikov med nosečnostjo ali pozneje v življenju, pogosto skupaj z gensko predispozicijo. 
Nekatere so redke oblike običajnih bolezni ali redki zapleti pri običajnih boleznih. 

• Zelo različni sta tudi resnost in oblika redkih bolezni. Pričakovana življenjska doba 
bolnikov z redkimi boleznimi je močno skrajšana. Številne redke bolezni so kompleksne, 
degenerativne ali kronično izčrpavajoče, medtem ko druge dopuščajo normalno življenje – 
če so pravočasno diagnosticirane ter se ustrezno obvladujejo in/ali zdravijo. Vplivajo na 
fizične in duševne sposobnosti, vedenje, čutne sposobnosti ter povzročajo invalidnost. 

                                                 
1 Sklep št. 1295/1999/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 1999 o sprejetju programa ukrepov Skupnosti za redke bolezni v 
okviru za ukrepe na področju javnega zdravja (1999–2003). 
2 Razširjenost redkih bolezni: Bibliografska raziskava, julij 2007 – Orphanet. 

 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_155/l_15519990622en00010005.pdf
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Pogosto eno osebo prizadene več različnih vrst invalidnosti, ki imajo številne funkcionalne 
posledice (opredeljene kot prizadetost več delov telesa). Te različne vrste invalidnosti 
povečujejo občutek osamitve in bi bile lahko vir diskriminacije ter zmanjšujejo ali 
onemogočajo katere koli možnosti za izobraževanje, poklic in družbeno življenje.  

• Dokaj običajne bolezni lahko prikrivajo redko bolezen, npr. avtizem (glavni simptom 
Rettovega sindroma, sindroma krhkega X, Angelmanovega sindroma, fenilketonurije pri 
odraslih, Sanfilippovega sindroma itd.) ali epilepsija (tuberozna skleroza, Shokeirjev 
sindrom, Dravetov sindrom itd.). Številne motnje, ki so bile v preteklosti razvrščene kot 
duševna zaostalost, cerebralna paraliza, avtizem ali psihoza, so znaki redke bolezni, ki jo je 
treba diagnosticirati. Številne vrste raka, vključno z vsemi vrstami raka, ki prizadenejo 
otroke, so redke bolezni, prav tako tudi večina prirojenih okvar.  

• Raziskave redkih bolezni so se izkazale kot zelo koristne za boljše razumevanje mehanizma 
običajnih bolezni, kot sta debelost in sladkorna bolezen, ker predstavljajo model 
nepravilnega biološkega razvoja. Raziskave redkih bolezni so bile temeljne za določitev 
večine do zdaj poznanih človeških genov ter za četrtino inovativnih zdravil, ki so dobila 
dovoljenje za prodajo v EU (zdravila sirote). Vendar raziskave redkih bolezni niso le redke, 
ampak tudi razpršene po različnih laboratorijih v EU. Farmacevtska industrija v normalnih 
tržnih pogojih nerada vlaga v zdravila in medicinske pripomočke za redke bolezni, ker je trg 
za posamezno bolezen zelo omejen. Zato se redke bolezni imenujejo tudi „bolezni sirote“; 
sirote so v smislu osredotočenosti raziskav in tržnega interesa ter javnozdravstvene politike. 

• Čeprav redke bolezni močno prispevajo k obolevnosti in smrtnosti, niso prisotne v 
informacijskih sistemih zdravstvenega varstva zaradi pomanjkanja ustreznih sistemov za 
kodiranje in klasifikacijo. 

• Odsotnost posebne zdravstvene politike za redke bolezni in pomanjkanje strokovnega 
znanja povzročata prepozno diagnozo in težaven dostop do oskrbe. To povzroči dodatno 
fizično, psihološko in intelektualno prizadetost, včasih rojstvo prizadetih sorojencev, 
nezadostno ali celo škodljivo zdravljenje ter izgubo zaupanja v sistem zdravstvenega 
varstva. Kljub temu nekatere redke bolezni omogočajo običajno življenje, če so pravočasno 
diagnosticirane in se ustrezno zdravijo. 

• Osredotočenost na redke bolezni je dokaj nov pojav v večini držav članic EU. Do 
nedavnega so organi javnega zdravstva in oblikovalci politike večinoma zapostavljali te 
izzive, ker so bile politične razprave razpršene na številne redke bolezni, namesto da bi se 
opredelila vprašanja, ki so skupna vsem redkim boleznim. 

• Dostopnost in kakovost nacionalnih zdravstvenih storitev za diagnosticiranje, zdravljenje in 
rehabilitacijo oseb z redkimi boleznimi sta zelo različni. Državljani držav članic in/ali 
prebivalci regij znotraj držav članic nimajo enakega dostopa do strokovnih storitev in 
zdravil sirot. Nekaj držav članic je uspešno obravnavalo nekatera vprašanja, ki nastanejo 
zaradi redkosti bolezni, medtem ko druge še niso obravnavale mogočih rešitev. 

 

4. MOŽEN OBSEG EVROPSKEGA UKREPANJA 

• Upravičenost ukrepov Skupnosti na področju redkih bolezni je jasna, ko primerjamo 
načelo subsidiarnosti („Unija ne ukrepa (razen na področjih, za katere ima izključno 
pristojnost), razen če so njeni ukrepi učinkovitejši od ukrepov na nacionalni, regionalni ali 
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lokalni ravni“) s pravno podlago za ukrepanje EU na področju javnega zdravja, člen 152, ki 
določa: „Pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Skupnosti se zagotavlja 
visoka raven varovanja zdravja ljudi. Dejavnost Skupnosti, ki dopolnjuje nacionalne 
politike, je usmerjena k izboljševanju javnega zdravja, preprečevanju človekovih obolenj in 
bolezni ter odpravljanju vzrokov, ki ogrožajo zdravje ljudi.“  

• Strategija Skupnosti na področju redkih bolezni je prav tako povezana z izvajanjem 
evropskih vrednot, kot sta boj proti diskriminaciji, vključno z diskriminacijo zaradi 
invalidnosti, in varstvo človekovih pravic. 

• Redke bolezni so zaradi svojih posebnih značilnosti – omejeno število bolnikov in 
pomanjkanje ustreznega znanja in strokovnih izkušenj – izpostavljene kot edinstveno 
področje z zelo visoko evropsko dodano vrednostjo. V javnem zdravju verjetno ni 
nobenega drugega področja, na katerem bi lahko bilo sodelovanje med 27 različnimi 
nacionalnimi pristopi tako učinkovito in uspešno, kot so redke bolezni. To priznavajo 
nacionalni in evropski nosilci odločanja ter vse zadevne strani. Potrebo po združitvi zelo 
omejenih sredstev bi se lahko bolje obravnavala le na usklajen način na ravni EU.  

• Raziskave redkih bolezni zahtevajo sodelovanje med ekipami z različnih področij ter dostop 
do podatkov in bioloških materialov, zbranih na ravni EU, da se zagotovi ustrezna velikost 
vzorca. Na tem področju so zlasti pomembni skupni raziskovalni in koordinacijski 
projekti ter vzpostavitev skupnih infrastruktur: evidence, zbirke podatkov, arhivi in 
tehnične platforme. 

• Bolniki z redkimi boleznimi bi morali imeti pravico do enakih preventivnih ukrepov, 
diagnoze in zdravljenja kot kateri drugi bolniki. Razvoj evropskega sodelovanja za 
zagotovitev zdravstvene oskrbe in zdravstvenih storitev bolnikom z redkimi boleznimi bo 
imelo velike možnosti za zagotavljanje koristi evropskim državljanom: 

– z razširitvijo omejenih izkušenj strokovnjakov, ki se srečujejo z redkimi boleznimi; 
– z izboljšanjem dostopa državljanov EU do zdravljenja, ki zahteva posebno 

koncentracijo/združevanje sredstev (infrastrukture in znanja) ali strokovnega znanja 
in izkušenj; 

– z zagotavljanjem najboljših možnosti za uspešno zdravljenje bolnikov z delitvijo 
strokovnega znanja in izkušenj ter sredstev; 

– s stroškovno učinkovito uporabo sredstev z njihovo usmeritvijo na primerna 
področja; 

– s pomočjo pri delitvi znanja in zagotavljanju usposabljanja za zdravstvene delavce; 
– z delovanjem kot merila uspešnosti za pomoč pri razvoju in širjenju najboljših praks 

po Evropi; 
– s pomočjo državam, ki v sektorju zdravstvenega varstva nimajo dovolj sredstev za 

zagotavljanje celovitih visoko specializiranih storitev najboljše kakovosti. 

• Več kot 2 000 redkih bolezni je mogoče diagnosticirati z biološkim testom. Ker je to število 
visoko ter je treba oblikovati in potrditi poseben sklop diagnostičnih analiz za vsako 
bolezen, nobena država ne more biti samozadostna pri zagotavljanju biološkega testiranja.  

• Dostop do informacij je absolutna pravica. Izdaja pravilnih informacij o vsaki od več tisoč 
redkih bolezni, prilagojenih potrebam zdravstvenih delavcev, bolnikov in njihovih družin, je 
izziv, ki ga je mogoče obravnavati le na ravni EU, čeprav so potrebni prevodi v nacionalne 
jezike in prilagoditev nacionalnim okvirom zdravstvenega varstva. 
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• Številne redke bolezni so zelo redke. Izolirane družine bi morale biti bolj informirane o 
ustreznih storitvah, ki so na voljo. To je mogoče bolje izvajati le na evropski ravni z 
ustreznimi orodji, kot so internetne storitve in telefonske linije za pomoč. 
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3. PRETEKLE IN SEDANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU REDKIH BOLEZNI 

Na podlagi člena 152 je bil za obdobje od 1. januarja 1999 do 31. decembra 2003 sprejet 
Akcijski program Skupnosti za redke bolezni, vključno z genskimi boleznimi. Cilj programa 
je bil, da skupaj z drugimi ukrepi Skupnosti prispeva k zagotavljanju visoke ravni zdravstvenega 
varstva v zvezi z redkimi boleznimi. Kot prvi ukrep EU na tem področju je bila posebna 
pozornost namenjena izboljševanju znanja in olajševanju dostopa do informacij o teh boleznih.  

Redke bolezni so zdaj ena od prednostnih nalog Programa EU za javno zdravje 2003–20083. 
Glede na delovne načrte GD za zdravje in varstvo potrošnikov za izvajanje programa za javno 
zdravje so glavne usmeritve ukrepov, ki jih je opredelil GD za zdravje in varstvo potrošnikov: 

• podpora informacijskim mrežam o redkih boleznih in podpora razvoja najboljših praks; v 
zvezi s projekti o redkih boleznih in kot splošno merilo daje GD za zdravje in varstvo 
potrošnikov prednost mrežam splošnih zdravnikov, ki zbirajo informacije o kar največjem 
številu redkih bolezni, ne le o določenih specifičnih boleznih, temveč tudi za izboljšanje 
informacij, spremljanja in nadzora;  

• oblikovanje evropske posvetovalne strukture, delovne skupine za redke bolezni (ki jo podpira 
znanstveni sekretariat)4, kot evropske referenčne točke za izmenjavo najboljših praks; 

• usklajevanje prizadevanja za ukrepe v programu za javno zdravje s prizadevanjem za 
raziskave iz šestega in sedmega okvirnega programa.  

Redke bolezni bodo v novem programu za javno zdravje (2008–2013) še naprej prednostna naloga 
za ukrepanje. Skupno stališče, ki ga je sprejel Svet 22. marca 2007 z namenom sprejetja Sklepa 
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi drugega programa ukrepov Skupnosti na 
področju zdravja (2007–2013)5, v točki 2.2.2 Priloge določa: „Spodbujanje ukrepov za 
preprečevanje hudih bolezni posebnega pomena glede na skupno bolezensko breme v Skupnosti 
ter ukrepov v zvezi z redkimi boleznimi, če lahko ukrepi Skupnosti z obravnavanjem dejavnikov teh 
bolezni zagotovijo znatno dodano vrednost k nacionalnim prizadevanjem.“ 

Delovni dokument služb Komisije, ki je priložen k beli knjigi „Skupaj za zdravje: Strateški 
pristop EU za obdobje 2008–2013“6, redke bolezni prav tako določa kot prednostno nalogo. 

Evropska skupnosti pod pristojnostjo GD za podjetništvo in industrijo ter Evropske agencije za 
zdravila (EMEA) izvaja politiko za zdravila sirote. Uredba o zdravilih sirotah (Uredba (ES) 
št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah7) je 
bila predlagana z namenom vzpostavitve meril za določitev zdravil sirot v EU ter opisuje 
pobude (npr. 10-letna tržna ekskluzivnost, pomoč pri pripravi protokola, dostop do 
centraliziranega postopka za dovoljenja za promet) za spodbujanje raziskav, razvoja in trženja 
zdravil za zdravljenje, preprečevanje ali diagnosticiranje redkih bolezni. Farmacevtska 
zakonodaja EU je politiko dokončala leta 2003 in določila obvezen centraliziran postopek EU 
za izdajo dovoljenja za promet za vsa zdravila sirote.  

                                                 
3 Sklep št. 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o sprejetju programa ukrepov Skupnosti na področju 
javnega zdravja (2003–2008). 
4 Glej http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_5_en.htm. 
5 Spremenjen predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva 
potrošnikov (2007–2013) COM(2006) 234 konč. 
6 Glej http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm. 
7 Uredba (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah. 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_155/l_15519990622en00010005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/l_271/l_27120021009en00010011.pdf


7 

Leta 2000 je bil v okviru Evropske agencije za zdravila ustanovljen Odbor za zdravila sirote8, ki 
pregleduje zahtevke fizičnih ali pravnih oseb za določitev izdelkov, ki jih nameravajo razviti za 
diagnosticiranje, preprečevanje ali zdravljenje redkih bolezni, „za zdravila sirote“. 

Evropska komisija, Evropska agencija za zdravila in države članice so sedem let zagotavljale 
spodbude farmacevtski industriji za raziskave, razvoj in trženje takšnih zdravil sirot, med 
drugim na področju raka, motenj v presnovi, imunologije, bolezni srca in ožilja ter bolezni 
dihal. V običajnih tržnih pogojih se nobeno takšno zdravilo ne bi odkrilo. Komisija mora 
objaviti podroben popis vseh teh spodbud. Doslej sta bili objavljeni dve poročili za leti 2002 in 
2006. V zadnjem poročilu, ki ga je objavil GD za podjetništvo in industrijo 26. junija 2006, je 
poudarjeno, da je politika EU za zdravila sirote uspešna ter je ena od najuspešnejših politik 
EU na splošno. V obdobju med aprilom 2000 in avgustom 2007 je Evropska agencija za 
zdravila prejela več kot 740 zahtevkov za določitev zdravila za zdravilo sirota. Od julija 2007 je 
bilo dovoljenje za promet dodeljeno več kot 40 različnim novim zdravilom sirote za 
zdravljenje več kot 40 različnih življenjsko nevarnih ali kronično izčrpavajočih redkih bolezni. 
Razen tega je Odbor za zdravila sirote več kot 500 drugih zdravil že določil za zdravila sirote, 
vendar so ta zdravila še na stopnji kliničnih preskusov. Poročilo9 tudi navaja podrobnosti o 
nacionalnih pobudah, ki so se izvajale do zdaj. Položaj je v posameznih državah članicah zelo 
različen; nekatere se osredotočajo na dodatno podporo raziskavam (kot na primer Španija ali 
Nemčija), druge pa na zagotavljanje zdravstvene oskrbe in strokovnih središč (skandinavske 
države, Danska, Italija). Le ena država ima celovit pristop do vprašanja redkih bolezni prek 
nacionalnega akcijskega načrta (Francija za obdobje 2005–2008). Vendar države članice še ne 
zagotavljajo polnega dostopa do vsakega odobrenega zdravila sirote. 

Raziskovalni projekti za redke bolezni se financirajo prek okvirnih programov Evropske 
skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj10. V sedanjem okvirnem programu, in sicer v 
sedmem okvirnem programu je tema zdravje, ki je ena od desetih tem, predlaganih v okviru 
posebnega programa „Sodelovanje“, zasnovana za podporo različnih načinov nadnacionalnega 
sodelovanja v Uniji in zunaj nje, da se izboljša zdravje evropskih državljanov, poveča 
konkurenčnost ter spodbudi inovativna sposobnost evropskih industrij in podjetij na področju 
zdravja, pri čemer se upoštevajo svetovna zdravstvena vprašanja. Posebna pozornost bo 
namenjena translacijskim raziskavam (prenos temeljnih odkritij v klinično prakso, vključno z 
znanstvenim potrjevanjem rezultatov poskusov), razvoju in potrjevanju novih terapij, metod za 
spodbujanje zdravja in preventivo, vključno s spodbujanjem zdravja otrok, zdravega staranja, 
diagnostičnih orodij in medicinskih tehnologij, ter tudi na trajnostnih in učinkovitih sistemih 
zdravstvenega varstva. Natančneje, v sedmem okvirnem programu je posebna pozornost v zvezi 
z raziskavami redkih bolezni namenjena vseevropskim študijam prirodoslovja, patofiziologije 
ter na razvoj preventivnih, diagnostičnih in terapevtskih posegov.  

Projekt ERA-NET, ki ga je podpiral šesti okvirni program, je namenjen redkim boleznim (E-
Rare)11 za razvoj skupnih in nadnacionalnih dejavnosti (raziskava o tem, kako nacionalni 
programi prepoznavajo vrzeli in prekrivanja med nacionalnimi raziskovalnimi programi in 
dejavnostmi v zvezi z redkimi boleznimi). E-Rare določa vzpostavitev stalnega in dolgotrajnega 
sodelovanja med partnerji držav članic za usklajevanje nacionalnih raziskovalnih programov, 
da se odpravi razdrobljenost raziskav o redkih boleznih in spodbujajo interdisciplinarni pristopi, 
uskladijo in razvijejo sinergije med nacionalnimi in/ali regionalnimi raziskovalnimi programi 
sodelujočih držav, razvije skupna politika za raziskave redkih bolezni ter vzdržuje dober 

                                                 
8 Glej http://www.emea.europa.eu/htms/general/contacts/COMP/COMP.html. 
9 Glej http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/orphanmp/doc/inventory_2006_08.pdf. 
10 Glej http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html. 
11 Glej http://www.e-rare.eu/cgi-bin/index.php. 
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konkurenčni položaj na področju raziskav redkih bolezni glede na druge dele sveta, kot sta 
Severna Amerika in Azija. 
GD za zdravje in varstvo potrošnikov je ustanovil Skupino na visoki ravni za zdravstvene 
storitve in zdravstveno varstvo kot sredstvo za izvajanje priporočil, oblikovanih na podlagi 
postopka razmišljanja o mobilnosti bolnikov. Ena od delovnih skupin te skupine na visoki ravni 
obravnava referenčne mreže središč strokovnega znanja za redke bolezni. Leta 2006 je 
delovna skupina za redke bolezni skupini na visoki ravni predložila poročilo „Prispevek k 
oblikovanju politike: Za evropsko sodelovanje na področju zdravstvenih storitev in 
zdravstvenega varstva na področju redkih bolezni“12, v katerem je posodobila informacije o 
referenčnih mrežah v Evropi. Poročilo natančno opredeljuje uporabo koncepta referenčnih mrež 
za redke bolezni v Evropi ter njihovih zadevnih funkcij. Delovna načrta za leti 2006 in 2007 za 
izvajanje programa EU za javno zdravje sta kot prednostno nalogo na področju redkih bolezni 
določila razvoj evropskih referenčnih mrež za redke bolezni. Na podlagi te prednostne naloge so 
bili za financiranje izbrani nekateri pilotni projekti13 (raziskave cistične fibroze, redkih motenj 
strjevanja krvi, pomanjkanja alfa 1-antitripsina, porfirije, dizmorfologije, Hodkingovega 
limfoma pri otrocih, histocitoze in nevroloških bolezni pri otrocih).  

V tem smislu člen 16 predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zdravstvenih 
storitvah14 določa: „Države članice v tesnem sodelovanju s Komisijo omogočijo razvoj evropskih 
referenčnih mrež za zagotavljanje visokokakovostnega in stroškovno učinkovitega zdravstvenega 
varstva bolnikom z boleznimi, ki zahtevajo posebno koncentracijo sredstev ali strokovnega znanja 
in izkušenj.“ 

OPOLNOMOČENJE BOLNIKOV 

Svetovna banka opredeljuje opolnomočenje kot „proces povečevanja zmožnosti posameznikov 
ali skupin, da lahko izbirajo ter te izbire preoblikujejo v želena dejanja in rezultate“. Svetovna 
zdravstvena organizacija je opolnomočenje opisala kot „predpogoj za zdravje“ ter „proaktivno 
partnerstvo in strategijo za samopomoč bolnikov za izboljšanje rezultatov zdravljenja in 
kakovosti življenja kroničnih bolnikov“. Tako opredeljeno opolnomočenje je nujno za bolnike z 
redkimi boleznimi, ki so kronične, težko obvladljive in tako redke, da je potrebno usklajeno 
prizadevanje za doseganje napredka, poleg tega pa jih raziskovalna/zdravstvena skupnost in 
oblikovalci politike v veliki meri zapostavljajo. Bolniki z redkimi boleznimi in organizacije, ki 
jih podpirajo, so med najbolj opolnomočenimi skupinami v zdravstvenem sektorju, večinoma 
zaradi njihovega lastnega boja za priznanje in boljšo oskrbo. Na področju raziskav redkih 
bolezni utirajo pot novemu obdobju s premostitvijo vrzeli, ki jo v veliki meri po eni strani 
zapostavljajo javne raziskave, ki ne upoštevajo njihovih zahtev in pričakovanj, ter po drugi 
tržno usmerjene raziskave, ki raziskovalne projekte omejujejo na projekte, ki so dovolj 
dobičkonosni, da upravičijo zasebne naložbe. Organizacije bolnikov imajo zdaj dejavno in 
pomembno vlogo pri določanju raziskovalne politike in raziskovalnih projektov za redke 
bolezni. Bolniki so neposredno vključeni v oblikovanje svoje prihodnosti. Zaradi velikega 
števila redkih bolezni je v Evropi več kot 1 700 organizacij bolnikov. Številne med njimi so 
združene v nacionalna združenja za redke bolezni in/ali pridružene krovnim organizacijam EU 
za določeno bolezen in/ali krovnim organizacijam EU za redke bolezni, kot je Evropska 
organizacija za redke bolezni (Eurordis)15. Eurordis združuje organizacije iz 33 držav in 
omogoča neposreden dialog med Evropsko komisijo, drugimi interesnimi skupinami in 
skupnostjo bolnikov z redkimi boleznimi. 
                                                 
12 Glej http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_8_en.htm. 
13 Projekti za financiranje v letu 2007 so izbrani, poleg tega morajo prejemati sofinanciranje pod pogojem, da se pogajanja z Evropsko komisijo 

uspešno zaključijo ter da se podpiše sporazum o financiranju. 
14 Glej http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/patient_mobility_en.htm. 
15 Glej http://www.eurordis.org. 
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4. CILJI 

Cilj tega dokumenta je povzeti potrebne elemente učinkovite politike za obravnavo 
pomembnega vprašanja redkih bolezni v Evropi. Strateški cilj ukrepanja Evropske skupnosti na 
tem področju je izboljšati možnost bolnikov, da pridejo do ustrezne in pravočasne diagnoze, 
informacij in oskrbe. To bo nato prispevalo k glavnemu cilju – izboljšanju rezultatov zdravljenja 
in s tem zviševanju let zdravega življenja, ki je ključni kazalnik uspeha Lizbonske strategije16.  

To zahteva: 

• krepitev sodelovanja med programi EU: ti programi vključujejo programe EU za javno 
zdravje, okvirni programi za raziskave in tehnološki razvoj, strategija za zdravila sirote, 
uredba o zdravilih za pediatrično uporabo17 in strategija za napredno zdravljenje, prihodnja 
direktiva o zdravstvenih storitvah18, statistični program EU19 ter vsi ostale obstoječe ali 
prihodnje pobude EU. 

• spodbujanje EU-27 pri razvoju nacionalnih javnozdravstvenih politik za zagotovitev 
enakega dostopa do preventivnih ukrepov, diagnoze, zdravljenja in rehabilitacije ter njihove 
razpoložljivosti za ljudi z redkimi boleznimi. V državah članicah je potrebnih več pobud v 
smislu ozaveščanja javnosti. Razen usmerjenosti na javno mnenje mora biti to prizadevanje 
usmerjeno tudi na zdravstvene delavce in socialne službe, nosilce odločanja, vodilne v 
zdravstvenih in socialnih službah ter medije. To bi se lahko doseglo zlasti prek letnih 
kampanj za ozaveščanje. 

• zagotavljanje razvoja smernic skupne politike in njihove uporabe po vsej Evropi: 
posebni ukrepi – na področjih, kot so raziskave, referenčna središča, dostop do informacij, 
spodbude za razvoj zdravil sirot in presejalni testi – so del splošne skupne strategije o redkih 
boleznih. Prav tako se pričakuje, da bo to sporočilo okrepilo sodelovanje med državami 
članicami v okviru Skupnosti. 

Ti splošni cilji bodo doseženi prek posebnih ciljev. 

4.1. Izboljšanje prepoznavanja in poznavanja redkih bolezni 

• Skupna opredelitev redkih bolezni v EU: Sedanja opredelitev redkih bolezni v EU je bila 
sprejeta z Akcijskim programom Skupnosti o redkih boleznih za obdobje 1999–2003, v 
katerem so opredeljene kot bolezni, katerih razširjenost je manjša od 5 oseb na 10 000 
prebivalcev v Evropski uniji. Enako opredelitev uporablja Evropska agencija za zdravila pri 
določanju zdravil sirot (Uredba) in več držav članic, ki so sprejele posebne pobude, kot so 
Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska in Španija. Vendar Združeno kraljestvo, Švedska in 
Danska uporabljajo drugačna merila. Čeprav nekatere interesne skupine menijo, da je 
sedanja opredelitev preširoka, EU spodbuja ohranitev sedanje opredelitve. 

Vprašanje 1: Ali je sedanja opredelitev redkih bolezni v EU zadovoljiva? 

• Boljša kodifikacija in klasifikacija redkih bolezni: EU mora tesno sodelovati s Svetovno 
zdravstveno organizacijo pri reviziji obstoječe mednarodne klasifikacije bolezni (ICD) z 

                                                 
16 Glej http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_en.htm. 
17 Uredba (ES) št. 1901/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah 

Uredbe (EGS) št. 1768/92, Direktive 2001/20/ES, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004. 
18 Glej http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/news_en.htm. 
19 Odločba št. 2367/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statističnem programu Skupnosti za obdobje od 2003 

do 2007, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 787/2004/ES. 

http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/1999/l_155/l_15519990622en00010005.pdf
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10. različice na 11. (ki naj bi bila zaključena leta 2015), da se zagotovi ustrezna kodifikacija 
redkih bolezni in njihova izsleditev v vseh zdravstvenih informacijskih sistemih. To zahteva 
podporo delovne skupine za klasifikacijo in kodificiranje redkih bolezni, ki deluje kot 
svetovalna delovna skupina pri Svetovni zdravstveni organizaciji pri postopku revizije 
mednarodne klasifikacije bolezni20. Dejavno sodelovanje statističnega programa EU bo tudi 
potrebno, takoj ko bo na voljo nov ICD-11, da se zagotovi uporaba nove različice ICD, 
vključno z novimi kodami za redke bolezni na mrliških listih in na sistemu tabelarnih 
prikazov odpustnic iz bolnišnice, v vseh državah članicah EU. Podobno prizadevanje je 
potrebno za zagotovitev ustreznega kodiranja redkih bolezni v kodirnih sistemih SnowMed 
in MedDRA. 

Vprašanje 2: Ali se strinjate, da je nujno treba izboljšati kodiranje in klasifikacijo na tem 
področju? 

• Priprava popisa redkih bolezni: med razlogi za zapostavljanje vprašanja redkih bolezni je 
nevednost, katere bolezni so redke. Skupnosti je treba zagotoviti točen popis redkih bolezni, 
ki se redno posodablja, bolezni v njem pa so klasificirane glede na zdravniško specializacijo, 
razširjenost, mehanizem in etiologijo, da se poveča ozaveščenost ter zagotovi 
dokumentacijska podpora za raziskave in shranjevanje podatkov na splošno. Evropska 
komisija mora prek programa za javno zdravje zagotoviti finančno podporo za to dejavnost.  

Vprašanje 3: Ali lahko Evropski popis redkih bolezni pomaga nacionalnim/regionalnim 
sistemom pri boljšemu obravnavanju redkih bolezni? 

4.2. Izboljšanje preprečevanja, diagnoze in oskrbe bolnikov z redkimi boleznimi 

• Širjenje ustreznih informacij: ključni element za izboljšanje diagnoz in oskrbe na 
področju redkih bolezni je zagotavljanje točnih informacij v obliki, ki je prilagojena 
potrebam strokovnjakov in prizadetih oseb. Zbirka podatkov o redkih boleznih Orphanet21 
od leta 2000 zagotavlja informacije o več kot 5 000 boleznih v šestih jezikih. Zagotavlja 
obsežno enciklopedijo redkih bolezni, seznam strokovnih služb v 35 državah, seznam 
evropskih referenčnih središč, zbirko podatkov o zdravilih sirotah, ki zagotavlja informacije 
o stopnji njihovega razvoja in razpoložljivosti v državah EU ter številne druge storitve za 
specifične kategorije interesnih skupin, vključno s funkcijo, ki ponudi diagnozo na podlagi 
vnosa simptomov in znakov, ter knjižnico priporočil za ukrepanje v primeru sile. Evropska 
komisija mora prek programa za javno zdravje in sedmega okvirnega programa zagotoviti 
nadaljnjo finančno podporo za to dejavnost. 

• Podpora informacijskim mrežam: Prednostne naloge pri ukrepanju so zagotovitev 
izmenjave informacij z uporabo obstoječih evropskih informacijskih mrež, spodbujanje 
boljše klasifikacije, razvoj strategij in mehanizmov za izmenjavo informacij med interesnimi 
skupinami, opredelitev zadevnih zdravstvenih kazalnikov, razvoj primerljivih 
epidemioloških podatkov na ravni EU ter podpora izmenjave najboljših praks in razvoj 
ukrepov za skupine bolnikov. Izkazalo se je, da so projekti, ki se izvajajo, pomembni. 
Takšne projekte je treba podpirati na ravni držav članic in na ravni EU. Prav tako je zelo 
pomembna podpora posebnih mednarodnih konferenc za doseganje soglasja. Evropska 
komisija mora prek programa za javno zdravje in sedmega okvirnega programa zagotoviti 
finančno podporo za to dejavnost. 

                                                 
20 Glej http://www.who.int/classifications/icd/en/index.html. 
21 Glej http://www.orpha.net/. 
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• Razvoj nacionalnih/regionalnih referenčnih središč in vzpostavitev referenčnih mrež 
EU: Kadar so bolezni redke, manjka tudi strokovnega znanja. Nekatera središča strokovnega 
znanja (imenovana tudi referenčna središča) so razvila strokovno znanje, ki ga široko 
uporabljajo tudi drugi strokovnjaki iz njihovih držav ali celo iz tujine. V nekaterih državah 
so ta središča uradno priznana, vendar v večini držav temeljijo le na ugledu. Evropska 
skupnost se je odločila, da kot najučinkovitejši pristop izpostavi sodelovanje teh središč in 
izmenjavo znanja med njimi. V zvezi z evropskimi referenčnimi mrežami so bila razvita 
nekatera načela, vključno z njihovo vlogo pri obravnavi redkih bolezni ali drugih bolezni, ki 
zahtevajo posebno nego, številom bolnikov in nekaterimi drugimi merili, ki jih morajo 
izpolnjevati takšna središča. Evropska referenčna mreža mora služiti tudi kot mreža za 
raziskave in znanje, ki posodablja in prispeva k najnovejšim znanstvenim rezultatom, 
zdravljenju bolnikov iz drugih držav članic ter zagotavljanju razpoložljivosti sredstev za 
nadaljnje zdravljenje, kadar so potrebna. Iz opredelitve evropske referenčne mreže mora biti 
razvidno tudi, da morajo biti storitve in strokovno znanje ustrezno porazdeljeni po razširjeni 
Evropski uniji. Poročilo delovne skupine EU za redke bolezni 2006 „Prispevek k 
oblikovanju politike: Za evropsko sodelovanje na področju zdravstvenih storitev in 
zdravstvenega varstva na področju redkih bolezni“22 priporoča, da države članice prispevajo 
k prepoznavnosti njihovih strokovnih središč in jih čim bolj finančno podpirajo. Poleg tega 
priporoča, da države članice organizirajo poti zdravstvene oskrbe za svoje bolnike, po 
potrebi z vzpostavitvijo sodelovanja z vsemi potrebnimi strokovnimi središči v državi ali iz 
tujine. Priporoča, da zadevni programi EU še naprej finančno podpirajo referenčne mreže 
središč strokovnega znanja na področju redkih bolezni, dokler ne bo za nadaljnje ukrepanje 
na voljo ocena rezultata mrežnega povezovanja. 

Vprašanje 4: Ali morajo evropske referenčne mreže dajati prednost prenosu znanja? Mobilnosti 
bolnikov? Obojemu? Kako? 

• Razvoj e-zdravja na področju redkih bolezni: Elektronske storitve, razvite pri projektih 
Orphanet in drugih projektih, ki jih financira EU, jasno prikazujejo, kako lahko e-
tehnologije prispevajo k povezovanju bolnikov, uporabi zbirke podatkov med 
raziskovalnimi skupinami, zbiranju podatkov za klinične raziskave, evidentiranju bolnikov, 
ki želijo sodelovati v kliničnih raziskavah, ter k predložitvi primerov strokovnjakom, s čimer 
se izboljša kakovost diagnoze in zdravljenja. Spletna in elektronska orodja so zelo 
učinkovita in morajo biti pomemben del strategije EU za redke bolezni. V nujnih primerih 
lahko rešujejo življenja ljudi z redkimi boleznimi. Evropska komisija mora prek programa 
za javno zdravje, okvirnega programa in držav članic zagotoviti finančno podporo za to 
dejavnost. 

Vprašanje 5: Ali je na to področje treba uvesti spletna in elektronska orodja? 

• Razpoložljivost in dostopnost točnih diagnostičnih testov, vključno z genskimi testi: 
Številne redke bolezni je zdaj mogoče diagnosticirati z uporabo bioloških testov, ki so 
pogosto genski testi. Ti testi so pomembni elementi ustrezne obravnave bolnikov, ker 
omogočajo zgodnjo diagnozo, včasih pa tudi opravljanje presejalnih testov za družinske 
bolezni ali prenatalnih testov. Zaradi velikega števila testov ter potrebe po oblikovanju in 
potrditvi specifičnega sklopa diagnostičnih analiz za vsako bolezen ne more biti nobena 
država samozadostna pri zagotavljanju testiranja. To omogoči izmenjavo gradiva o bolnikih 
in testiranja prek nacionalnih meja. Čezmejni pretok je jasno mehanizem, ki bo zapolnil 
veliko vrzel pri razpoložljivosti testov za redke bolezni. To izmenjavo je treba omogočiti in 

                                                 
22 Glej http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/contribution_policy.pdf. 



12 

olajšati z jasno določenimi in preglednimi standardi in postopki, ki so dogovorjeni na 
ravni EU. Premostiti je treba regulativne razlike med državami glede praks na področju 
zaupnosti, povračila stroškov, prevoza in shranjevanja vzorcev ter potrjevanja laboratorijev. 
Laboratorije je treba spodbuditi k sodelovanju pri preskusih strokovnosti, pri čemer je 
treba nameniti posebno pozornosti poročanju. Zagotoviti je treba gensko svetovanje pred 
opravljenimi testi in po njih. To zahteva podporo na ustrezni ravni (odvisno od števila testov 
na leto) za referenčne laboratorije. Različne interesne skupine (Evropska komisija23, Svet 
Evrope in zlasti OECD24) so si v zadnjih dveh letih prizadevale za politiko zagotavljanja 
kakovosti laboratorijev. 

Vprašanje 6: Kaj je treba storiti za dodatno izboljšanje dostopa do preskusa kakovosti za redke 
bolezni? 

• Vrednotenje strategij presejalnega testiranja (vključno s presejalnimi testi pri 
novorojenčkih) za odkrivanje redkih bolezni: V Evropi se pri novorojenčkih zdaj 
opravljajo presejalni testi za fenilketonurijo in prirojen hipotiroidizem, ki so se izkazali kot 
zelo učinkoviti pri preprečevanju invalidnosti pri prizadetih otrocih. Z razvojem tehnologije 
je zdaj mogoče po nizki ceni izvajati številne teste, vključno s testi, ki jih opravljajo roboti, 
za številne redke bolezni, zlasti motnje v presnovi in genske bolezni na splošno. To ne sme 
biti razlog za njihovo uvedbo v politiko presejalnega testiranja brez natančne ocene glede na 
merila, ki jih je postavila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1965 (treba jih je preveriti 
in potrditi), ker lahko presejalno testiranje škoduje osebi, na kateri se izvaja, ter se pri tem 
porabi veliko javnih sredstev. Zdaj še ni dokončnega soglasja glede tega, katere bolezni 
glede na merila Svetovne zdravstvene organizacije upravičujejo pristop sistematičnega 
presejanja. Organizacija presejanja prebivalstva ali ciljnega presejanja je pogojena s 
številnimi vprašanji, kot so kakovost in zanesljivost testa, razpoložljivost učinkovitega 
zdravljenja/posega za pregledane osebe, razširjenost bolezni in njena resnost ter 
izbira/vrednost, ki jo družba pripisuje presejalnim testom. Priporoča se spodbujanje 
sodelovanja na tem področju, da se zagotovijo dokazi, na katerih morajo temeljiti odločitve 
na ravni držav članic. 

Vprašanje 7: Ali menite, da je pomembno, da se na ravni EU oceni mogoče izvajanje presejalnih 
testov za odkrivanje redkih bolezni? 

• Primarni preventivni ukrepi, kadar je to mogoče: Primarni preventivni ukrepi so na voljo 
za zelo malo redkih bolezni. Okoljski dejavniki so pomemben vzrok številnih redkih 
prirojenih nepravilnosti, kot tudi raka pri otrocih. Za preprečevanje teh redkih bolezni je 
treba v ukrepih za javno zdravje posebej poudariti obdobje pred spočetjem in čas nosečnosti, 
in sicer v zvezi z vsemi pomembnejšimi zdravstvenimi dejavniki – prehrano, debelostjo, 
alkoholom, kajenjem, občasnim jemanjem drog in onesnaženostjo okolja. V zvezi s 
cepljenjem proti boleznim, kot so rdečke (za preprečevanje sindroma prirojenih rdečk), je 
treba upoštevati posledice migracije med državami z različnimi politikami cepljenja. Razen 
tega je treba posebno pozornost nameniti ženskam pred zanositvijo in v zgodnji nosečnosti 
pri obvladovanju kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, epilepsija in neplodnost. 
Mogoči posegi vključujejo povečanje vnosa folne kisline pri ženskah pred zanositvijo, da se 
preprečijo defekti nevralne cevi (npr. spina bifida) in druge nepravilnosti. Številne študije 
dokazujejo, da se lahko z jemanjem zadostnih količin folne kisline v obdobju pred spočetjem 

                                                 
23 Glej http://www.eurogentest.org/. 
24 Glej Smernice OECD za zagotavljanje kakovosti molekularnega genskega testiranja 
(http://en.eurogentest.org/files/public/QAGuidelineseng.pdf). 
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prepreči več kot polovica defektov nevralne cevi. Ukrepi na tem področju morajo biti tema 
za razpravo na ravni EU, katere cilj je določiti, pri katerih redkih boleznih so lahko 
preventivni ukrepi uspešni. 

• Najboljše prakse glede oskrbe bolnikov z redkimi boleznimi: Prepoznavanje in 
opisovanje najboljših praks je bistveno za delitev informacij in podatkov o učinkovitih 
strategijah za obravnavo redkih bolezni in lahko zato izboljša informacije in znanje za 
razvoj najboljših praks v zvezi z oskrbo bolnikov z redkimi boleznimi. Izmenjava praks bo 
državam članicam EU omogočala črpanje iz nabranih izkušenj, s čimer se omogoči 
postavitev mrež med različnimi izvajalci zdravstvene oskrbe, ki delujejo na področju 
posamezne redke bolezni. Primerjalna analiza na ravni držav članic bo povečala možnosti za 
uspeh pri obravnavi redkih bolezni. 

• Enak dostop do zdravil sirot: Kljub uspešnim pobudam za razvoj in registracijo zdravil 
sirot dostop državljanov do življenjsko potrebnega zdravljenja omejujeta dva dejavnika. 
Prvič, nekatera podjetja ne dobavljajo izdelkov z dovoljenjem za promet vsem državam 
članicam zaradi omejitev pri registraciji na ravni države članice. Drugič, poroča se o 
upravnih zamudah (ki daleč presegajo pravno mejo 180 dni) pri razpoložljivosti odobrenih 
zdravil sirot25. To povzroča velike razlike med državami članicami glede števila 
razpoložljivih zdravil. Poiskati je treba rešitve za nastali položaj. Komisija mora Svetu in 
Parlamentu vsaki dve leti predložiti poročilo, v katerem določi ta ozka grla (zamude, trženje, 
dostop, povračilo, cene itd.) in predlaga potrebne zakonodajne spremembe za zagotovitev 
enakega dostopa do zdravil sirot po vsej EU. Bolnišnična zdravila sirote je treba financirati 
na ravni, ki se upravlja višje od lokalnih bolnišnic, da se zagotovi zmogljivost za 
zagotavljanje teh zdravil bolnikom. 

Vprašanje 8: Ali predvidevate rešitev težave dostopnosti zdravil sirot na nacionalni ravni ali na 
ravni EU? 

• Medicinski pripomočki sirote in diagnostika bolezni sirot: Uredba o zdravilih sirotah ne 
zajema področja medicinskih pripomočkov in diagnostike. Vendar težava omejene velikosti 
trga odvrača od razvoja izdelkov za bolnike z redkimi boleznimi. Pobude za razvoj spodbud 
za industrijo na področju medicinskih pripomočkov in diagnostike za redke bolezni je treba 
raziskati po zgledu že opravljenega dela v zvezi z medicinskimi pripomočki sirotami.  

Vprašanje 9: Ali mora imeti EU uredbo za sirote na področju medicinskih pripomočkov in 
diagnostike? 

• Ocena zdravstvenih tehnologij za zdravila sirote: Ocena zdravstvenih tehnologij za 
zdravila sirote, ki jo je treba opraviti pred odločitvijo o cenah in povračilih stroškov je drug 
dejavnik, ki ima vedno bolj odločilno vlogo pri zamudah pri dostopu za bolnike ali celo pri 
preprečevanju, da bi lahko uživali koristi zdravljenja. Metode, ki se uporabljajo za 
ocenjevanje stroškovne učinkovitosti zdravil za običajne bolezni, se ne uporabljajo za 
zdravila sirote, razen tega običajno ni na voljo nobene primerjave in podatki so redki. Poleg 
tega etični pristop k temu vprašanju ne more temeljiti le na gospodarskih merilih, ker je 
gospodarsko vrednotenje le en element odločanja, pri katerem je treba upoštevati izbire in 
preference skupnosti. Potreben je usklajen pristop držav članic k temu vprašanju. Razen tega 
je treba spodbujati dodatne raziskave zadevnih metod vrednotenja, pri čemer je treba 
upoštevati bolnikovo stališče. 

                                                 

 25 Raziskava EURORDIS o razpoložljivosti zdravil sirot in poročila Odbora za zdravila sirote. 
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• Usklajen program za sočutno uporabo: Potreben je boljši sistem za zagotavljanje zdravil 
bolnikom, ki jih potrebujejo, pred odobritvijo in/ali povračilom stroškov za nova zdravila 
(tako imenovana sočutna uporaba). Zagotavljanje terapij za sočutno uporabo mora biti 
skupna odgovornost zdravnika, izvajalca proizvoda in organov oblasti. Pri tem je treba 
opozoriti, da številna zdravila sirote razvijajo mala in srednje velika podjetja, ki ne morejo 
podpirati dolgotrajnih programov sočutne uporabe brez javne intervencije in finančne 
podpore. To vprašanje mora biti predmet usklajevanja med državami članicami s podporo 
ES. Člen 83 Uredbe (ES) št. 726/2004 določa, da lahko države članice dajo na voljo zdravila 
za sočutno uporabo, in da lahko Evropska agencija za zdravila izda mnenje o pogojih 
uporabe in distribucije zdravila, kadar se predvideva sočutna uporaba.  

• Specializirane socialne storitve so pomembne za izboljšanje kakovosti življenja ljudi z 
redkimi boleznimi. Med različnimi socialnimi storitvami so bile naslednje določene kot 
posebej uporabne za izboljšanje kakovosti življenja bolnikov in izvajalcev oskrbe, ki so 
pogosto družinski člani: storitve nadomestne oskrbe: izvajalcem oskrbe in bolnikom 
omogočajo, da si uredijo življenje in vzamejo čas za počitek; informacijske storitve in 
telefonske linije za pomoč: bolnikom in izvajalcem oskrbe povečajo možnosti za dostop do 
zadevnih informacij o redki bolezni, s katero živijo in se vsakodnevno spopadajo; 
terapevtski rekreativni programi za otroke in mlajše polnoletne osebe: bolnikom 
omogočijo drug pogled na življenje, ki ne vključuje bolezni; finančna podpora: pomagala 
bo pri boju proti obubožanju, da se prizna delo zaposlenih izvajalcev oskrbe, ki plačano delo 
zamenjajo za neplačano oskrbo; psihološka podpora: Evropska komisija mora s 
programom za javno zdravje in akcijskimi načrti za vključevanje invalidov v družbo 
zagotoviti finančno podporo za to dejavnost. 

Vprašanje 10: Kakšna oblika specializiranih socialnih in izobraževalnih storitev za bolnike z 
redkimi boleznimi in njihove družine naj se predlaga na ravni EU in na nacionalni ravni? 

4.3. Pospešitev raziskav in razvoja na področju redkih bolezni in zdravil sirot 

• Podporne zbirke podatkov, evidence, arhivi in biološke banke: Evidence in zbirke 
podatkov so ključno sredstvo za razvoj kliničnih raziskav na področju redkih bolezni. So 
edini način za združevanje podatkov, da se dobi dovolj velik vzorec za epidemiološke in/ali 
klinične raziskave. Evidence bolnikov, ki se zdravijo z zdravili sirotami, so zlasti 
pomembne, ker omogočajo zbiranje dokazov o učinkovitosti zdravljenja in možnih stranskih 
učinkih, pri čemer je treba vedeti, da se dovoljenje za promet običajno odobri v času, ko so 
dokazi še omejeni, čeprav so že prepričljivi. Podpirati je treba sodelovanje za vzpostavitev 
zbirke podatkov in njeno vzdrževanje, hkrati pa zagotavljati, da so ta sredstva dostopna po 
dogovorjenih pravilih. Številne mreže za raziskave in javno zdravje, ki jih finančno 
podpirata GD za raziskave in tehnološki razvoj ter GD za zdravje in varstvo potrošnikov, so 
vzpostavile takšne skupne infrastrukture, ki so zelo učinkovito orodje za izboljšanje znanja 
in organizacijo kliničnih preskusov. Specializirana mreža, kot je EuroBioBank26, predstavlja 
neprecenljiv evropski vir, ki zahteva dolgoročno financiranje in pristop, ki temelji na EU, da 
se v celoti razvije in optimizira njegova uporaba. Ta oblika pobude mora biti podprta na 
ravni držav članic in na ravni EU, poleg tega mora biti na voljo dolgoročno financiranje za 
te infrastrukture, če se ugotovi njihova uporabnost. Enako velja za arhive bioloških vzorcev 
in biološke banke. Pri bioloških bankah za redke bolezni je zlasti treba omogočiti zbiranje in 
shranjevanje vzorcev bolnikov z zelo redkimi boleznimi, tudi če ni stalnih raziskovalnih 

                                                 
26 Glej http://www.eurobiobank.org. 



15 

protokolov. Področja, ki jih morajo podpirati države članice in Evropska komisija, so: 
standardi kakovosti, vključno z razvojem strategij in orodij za redno spremljanje kakovosti 
zbirk podatkov in za čiščenje zbirk podatkov; minimalen skupen sklop podatkov, ki jih je 
treba zbrati za epidemiološke namene in za namene javnega zdravja; zbirke podatkov 
morajo biti uporabnikom prijazne, pregledne in povezljive; intelektualna lastnina, izmenjava 
podatkov med zbirkami podatkov/evidencami (genske, splošne diagnostične, klinične, na 
podlagi nadzora itd.). Prav tako je pomembna povezava mednarodnih (evropskih) zbirk 
podatkov z nacionalnimi in/ali regionalnimi zbirkami podatkov, kadar te obstajajo.  

Vprašanje 11: Kakšen model vodenja in sheme financiranja bi bil primeren za evidence, zbirke 
podatkov in biološke banke? 

• Biomarkerji: Biološki markerji (biomarkerji) so „objektivno merljivi kazalniki bioloških 
procesov“. Uporabljajo se lahko za diagnosticiranje bolezni ter vrednotenje njenega 
napredovanja in odziva na terapevtske posege. Veliko število diagnostičnih testov, ki se zdaj 
uporabljajo (tumorski markerji, deli zaporedja DNK, ki povzročajo bolezen ali so povezani z 
boleznijo), spada v okvir opredelitve biomarkerjev. Funkcionalne in radiološke ocene se 
prav tako lahko štejejo za biomarkerje. Pri vrednotenju napredovanja bolezni in novih 
možnih zdravljenj se lahko biomarkerji uporabljajo kot nadomestki za naravne končne 
točke, kot sta preživetje ali neozdravljiva obolevnost, ki zahtevajo dolga obdobja 
opazovanja in veliko število bolnikov. To zlasti velja za redke bolezni zaradi majhnega 
števila oseb, obolelih za posamezno boleznijo. Dovoljenja za promet so že bila odobrena na 
podlagi biomarkerjev kot končnih točk za ugotavljanje učinkovitosti zdravila. Področje 
odkrivanja biomarkerjev je dobilo dodatno spodbudo z novimi tehnikami molekularne 
biologije (npr. genomika, proteomika, kombinatorna kemija), ki omogočajo hkratno 
prepoznavanje velikega števila možnih biomarkerjev. Pomembno je, da EU podpira nove 
tehnike za odkrivanje biomarkerjev, vključno z radiodiagnostiko in funkcionalnimi 
tehnikami. Še pomembnejša je podpora za študije in dejavnosti, ki omogočajo vrednotenje 
in klinično uporabo možnih biomarkerjev. Ta postopek je dolg, drag in zaenkrat 
neučinkovit. Na področju redkih bolezni ima ta postopek lahko koristi od financiranja 
dejavnosti za ocenjevanje veljavnosti določenih biomarkerjev (ali grozdov biomarkerjev) na 
čim večjem številu bolnikov (referenčne mreže) ter od vse večjega partnerstva med 
farmacevtsko industrijo in akademskim svetom, da se zagotovi zaključek sledenja 
raziskavam, ki združujejo laboratorijsko delo in oskrbo bolnikov.  

• Varstvo podatkov: Vse te infrastrukture je treba izvajati ob upoštevanju predpisov in 
sporazumov EU, ki zadevajo zaupnost podatkov ter varstvo zasebnosti bolnika. Posebno 
pozornost je treba nameniti Direktivi ES o varstvu podatkov27. Pobudo IDA (izmenjava 
podatkov med upravami)28 je treba upoštevati v interesu dejavnosti o redkih boleznih, da se 
olajša oblikovanje evropskih evidenc o posameznih redkih boleznih, ki so zelo pomembne 
za javno zdravje.  

• Raziskovalne mreže za redke bolezni: Usklajeni raziskovalni projekti na ravni EU so 
ključni elementi za uspeh. Usklajene mreže je treba podpirati na ravni držav članic in na 
ravni EU, poleg tega morajo redke bolezni ostati prednostna naloga v prihodnjih programih 
GD za raziskave in tehnološki razvoj. Razen tega je treba uvesti nekatera nova področja, kot 
so družbene raziskave o redkih boleznih. 

                                                 
27 Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov. 

 28 Glej http://europa.eu.int/idabc/. 
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• Usklajevanje med agencijami držav članic za financiranje: Projekt ERA-NET, ki ga 
podpira šesti okvirni program EU in ki zdaj usklajuje politike za financiranje redkih bolezni 
sedmih držav, je primer uspešne rešitve za razdrobljenost raziskovalnih prizadevanj. Ta 
pristop je treba izvajati ter pozvati še druge države članice, da se pridružijo tej pobudi. 

• Okrepitev raziskav: Za najresnejše redke bolezni, ki bi lahko bile ozdravljive, trenutno ni 
nobenega posebnega zdravljenja. Razvijanje terapij se srečuje s tremi ovirami: pomanjkanje 
razumevanja osnovnih patofizioloških mehanizmov, pomanjkanje javne podpore v zgodnjih 
fazah kliničnega razvoja in pomanjkanje interesa farmacevtske industrije. Dejansko so 
visoki stroški razvoja zdravila, skupaj z ocenjenim nizkim donosom naložb (zaradi zelo 
majhnega števila bolnikov), farmacevtsko industrijo odvrnili od razvoja zdravil za redke 
bolezni, kljub velikim zdravstvenim potrebam. Čeprav so predpisi za zdravila sirote gotovo 
olajšali razvoj zdravljenja redkih bolezni, največje težave še vedno ostajajo, pomembne pa 
so tudi dodatne spodbude. Ker je prepoznavanje terapevtskih ciljev v veliki meri odvisno od 
genskih in molekularnih značilnosti bolezni in pojasnitve bioloških mehanizmov, je 
bistveno, da se okrepijo patofiziološke in klinične raziskave redkih bolezni. Z napredkom na 
področju raziskav, določitvijo zaporedja človeškega genoma in razvojem proizvodnih 
genomskih in postgenomskih orodij lahko pričakujemo, da se bodo v naslednjih letih 
pojasnili mehanizmi, ki so v ozadju številnih redkih genskih motenj. Pri teh motnjah je treba 
spodbujati terapevtske raziskave, vključno z inovativnimi biotehnološkimi raziskavami 
(monoklonska protitelesa, celična in genska terapija ter encimska nadomestna terapija) kot 
tudi klasične terapevtske raziskave, ki temeljijo na iskanju aktivnih kemičnih spojin. Celo na 
področju redkih genskih motenj je izbor kemičnih spojin, ki delujejo na določenih bioloških 
ciljih, pomemben cilj pri iskanju zdravila. Ker v večini primerov farmacevtska industrija ne 
opravi tega prvega koraka, je pomembno javni sektor pritegniti k zanimanju zanj. EU mora 
podpirati akademske raziskave v predkliničnem razvoju. Prav tako je treba spodbujati 
povezave z evropskimi proizvodnimi platformami, ki se zdaj vzpostavljajo, in uporabo 
skupnih evropskih knjižnic molekul. Študije na vmesniku med farmacevtskimi družbami in 
organizacijami javnega sektorja je treba spodbujati prek javno-zasebnih partnerstev, ki 
vodijo k vrednotenju teh kandidatov za zdravila na področju redkih bolezni. Na evropski 
ravni je ta izziv mogoče obravnavati z ustanovitvijo in financiranjem javno-zasebnega 
foruma za redke bolezni, ki bi omogočal razvoj obetavnih predkliničnih in kliničnih 
projektov z več središči z zagotavljanjem potrebnega strokovnega znanja in finančnih 
sredstev. Neodvisne akademske klinične poskuse je treba podpirati na nacionalni ravni po 
zgledu že opravljenega dela v Italiji, Franciji in Španiji, razen tega je treba ta prizadevanja 
usklajevati, da se zagotovi zadostno sodelovanje bolnikov. 

Vprašanje 12: Kakšno je vaše stališče o vlogi partnerjev (industrija in dobrodelne ustanove) pri 
ukrepih EU za redke bolezni? Kateri model je najprimernejši? 

4.4. Opolnomočenje bolnikov z redkimi boleznimi na ravni posameznika in na 
kolektivni ravni 

• Skupen pristop k opolnomočenju organizacij bolnikov: Organizacije bolnikov so se 
izkazale za neprecenljive partnerje na ravni države članice in na ravni EU za povečanje 
prepoznavnosti redkih bolezni, zbiranje in širjenje informacij, potrebnih za opredelitev javne 
politike o redkih boleznih, izboljšanje dostopa do kakovostnih informacij o redkih boleznih 
in zdravilih sirotah, organiziranje delavnic na evropski ravni in na nacionalni ravni ter za 
pripravo smernic in pedagoških dokumentov. Kolektivno opolnomočenje bolnikov in 
organizacij bolnikov bo potrebovalo podporo za dejavnosti, kot so krepitev zmogljivosti, 
usposabljanje in mrežno povezovanje dejavnosti med skupinami bolnikov na regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, izmenjava informacij, izkušenj in najboljših praks glede storitev 
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za bolnike ter oblikovanje „skupnosti za podporo bolnikom“ za izolirane bolnike z zelo 
redkimi boleznimi in njihove družine. Program za javno zdravje in sedmi okvirni program 
morata takšno podporo vključevati kot prednost za ukrepanje. 
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4.5 Usklajevanje politik in pobud na ravni držav članic in na ravni EU 

• Sprejetje nacionalnih/regionalnih načrtov za redke bolezni: Za vključitev vseh potrebnih 
pobud, ki jih je treba sprejeti na nacionalni in/ali regionalni ravni, se države članice poziva, 
da pripravijo nacionalne ali regionalne akcijske načrte za redke bolezni. Le omejeno število 
držav članic je ali bo sprejelo nacionalni načrt ali sprožilo zadevne pobude. Medtem ko je le 
Francija pripravila obsežen akcijski načrt (2005–2008)29, imajo druge države članice 
nacionalne politike za omejena področja (Italija, Švedska, Danska, Združeno kraljestvo) ali 
so v postopku priprave politike (Bolgarija, Portugalska, Španija, Romunija, Luksemburg). 
Druge države članice imajo ciljno usmerjene politike le za področje raziskav (Nemčija, 
Nizozemska). EU mora odločno podpreti sprejetje nacionalnih/regionalnih načrtov v skladu 
s priporočilom tega sporočila ter njihovo uskladitev, ko bodo pripravljeni. Pri tem lahko 
koristijo evropske smernice za izdelavo akcijskih načrtov za redke bolezni. To bo podprlo 
politiko EU o „enakem dostopu do zdravstvenih storitev ter njihovih stroških in kakovosti“. 
Program za javno zdravje vključuje takšno podporo med prednostne naloge za ukrepanje.  

Vprašanje 13: Ali se strinjate z zamislijo vzpostavitve akcijskih načrtov? Če se strinjate, ali 
menite, da bi vaša država morala sprejeti te načrte na nacionalni ali regionalni ravni? 

• Razvoj kazalnikov zdravja na področju redkih bolezni: Razvoj kazalnikov zdravja je 
potreben za spremljanje stanja prizadetih oseb v EU in razvoja njihovega stanja. Spodbujati 
je treba zbiranje obstoječih virov podatkov, zlasti tistih, ki se že financirajo na ravni EU. 
Opredeliti je treba sklop realnih in smiselnih kazalnikov na področju razpoložljivosti in 
dostopnosti zdravil sirot na področju središč strokovnega znanja/referenčnih središč ter na 
področju politike na ravni držav članic in na ravni EU.  

• Organizacija evropskih konferenc o redkih boleznih: V preteklosti so bile evropske 
konference o redkih boleznih organizirane vsaki dve leti (Kopenhagen 2001, Pariz 2003, 
Luksemburg 200530 in Lizbona 200731). Konference so se izkazale kot dragocen forum za 
izmenjavo mnenj med interesnimi skupinami in kot močno komunikacijsko orodje za 
zagotavljanje pojavnosti redkih bolezni v medijih. Prav tako morajo biti platforma za 
bolnike, zdravstvene delavce in oblikovalce politike, da proučijo politike, strategije in 
primere uspešnih ukrepov, izrazijo svoje potrebe, spodbujajo na bolnike usmerjene politike 
na nacionalni in evropski ravni ter potrdijo obstoj skupnosti bolnikov z redkimi boleznimi v 
Evropi. Konferenco je treba organizirati v sodelovanju s Svetovalnih odborom EU za redke 
bolezni. 

• Ustanovitev Svetovalnega odbora EU za redke bolezni: Svetovalni odbor EU za redke 
bolezni bo izpolnjeval naloge, ki jih zdaj opravlja delovna skupina EU za redke bolezni. 
Odboru mora pomagati znanstveni sekretariat, ki je ustanovljen s ciljem prispevanja k 
razvoju ukrepa za javno zdravje na področju redkih bolezni in je pristojen za svetovanje 
Komisiji v zvezi z: (i) organizacijo storitev za redke bolezni na podlagi nacionalnih načrtov 
(subsidiarnost); (ii) kliničnimi in presejalnimi testi; (iii) označevanjem referenčnih mrež za 
redke bolezni in nadzorom kakovosti; (iv) razvojem smernic za najboljšo prakso; (vi) 
rednim epidemiološkim poročilom o stanju na področju redkih bolezni v EU; (vii) 
evidencami/mrežami/priložnostnimi raziskavami v EU; (viii) podporo razvoju politike na 
ravni EU; (ix) vzpostavitvijo skupnega okvira na področju javnega zdravja za redke bolezni 
ter (x) pripravo elektronskega glasila o redkih boleznih. Sestava tega Svetovalnega odbora 

                                                 
29 Glej http://www.orpha.net/actor/EuropaNews/2006/doc/French_National_Plan.pdf. 
30 Glej http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/ev_pre2005_en.htm. 
31 Glej http://www.rare-diseases.eu/home_en.php. 
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EU za redke bolezni bo ohranila vlogo tekočih in preteklih projektov na področju redkih 
bolezni, ki jih podpira program za javno zdravje, vendar mora vključevati obsežno 
zastopanost projektov za redke bolezni iz okvirnega programa, najpomembnejših organizacij 
bolnikov ter zastopstva na visoki ravni organov za javno zdravje države članice. Za 
zagotovitev učinkovitega delovanja tega odbora za ukrepanje je treba v naslednjih letih v 
okviru proračuna EU določiti poseben proračun.  

• Redke bolezni v proračunu EU: Zdaj se vse pobude, ki jih finančno podpira ES, 
financirajo na podlagi kratkoročnih pogodb. Čeprav so redne ocene učinkovitosti projektov 
in njihove pomembnosti v zvezi s politiko EU priznane, je dejstvo, da je njihova obnovitev 
težka in zaradi veljavnih pravil včasih nemogoča, resna ovira pri razvoju skupnih deljenih 
infrastruktur. Drugi pomemben temelj prihodnjega programa EU za javno zdravje (2014–
2020) na področju redkih bolezni mora biti ustanovitev sklada za redke bolezni, da se v EU 
zagotovijo delovanje evropskih referenčnih mrež za redke bolezni, informacijske storitve, 
genska in laboratorijska akreditacija za redke bolezni, trajnost evropskih odlagalnih platform 
za evidence in zbirke podatkov o redkih boleznih ter vse druge dejavnosti na področju 
redkih bolezni, ki potrebujejo trajnostno in dolgoročno podporo, kot bo določeno v poročilih 
o izvajanju tega sporočila, ki jih bodo pripravili Komisija, Svet in Evropski parlament. 

• Ustanovitev Agencije Skupnosti za redke bolezni: Evropska agencija bi obravnavala 
potrebo po ustanovitvi stalnega in trajnostnega instrumenta za dolgoročno izvajanje politike 
o redkih boleznih na ravni Skupnosti. Glede na opredelitev je „Agencija Skupnosti [...] 
subjekt evropskega javnega prava. Razlikuje se od institucij Skupnosti in je pravna oseba. 
Ustanovljena je z aktom sekundarne zakonodaje za izpolnjevanje posebnih tehničnih, 
znanstvenih ali upravljavskih nalog“. Agencija EU za redke bolezni je lahko odlično 
sredstvo za zagotavljanje stalnosti in skladnosti zadevnih strategij na ravni EU na različnih 
področjih, kot so evidence bolnikov, biološke banke, klinični preskusi, informacije o redkih 
boleznih, mreže referenčnih središč, dogovorjena priporočila glede klinične oskrbe in ocena 
kakovosti. Na podlagi dela GD za zdravje in varstvo potrošnikov ter nasvetov Evropskega 
svetovalnega odbora za redke bolezni mora ES v letu 2009 začeti študijo izvedljivosti za 
ustanovitev Evropske agencije za redke bolezni. Ta agencija lahko postane temelj 
prihodnjega programa EU za javno zdravje (2014–2020) na področju redkih bolezni. 

Vprašanje 14: Ali menite, da je treba ustanoviti novo Evropsko agencijo za redke bolezni in leta 
2009 začeti študijo izvedljivosti? 

• Redno poročilo o stanju redkih bolezni v EU: Komisija mora vsake tri leta pripraviti 
poročilo o izvajanju v zvezi s tem sporočilom ter ga nasloviti na Svet, Parlament, 
Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, v katerem obravnava stanje in epidemiologijo 
redkih bolezni v EU ter stanje izvajanja sporočila Komisije o redkih boleznih. 

5. NADALJNJI UKREPI 

Odgovore na to posvetovanje, usmerjeno na specifična vprašanja, opredeljena v zgornjem 
besedilu, je treba poslati Komisiji do 14. februarja 2008 po elektronski pošti na naslov sanco-
rarediseases-consultation@ec.europa.eu ali po navadni pošti na naslov: 

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 

Vsi prejeti prispevki bodo objavljeni, razen če ni posebej navedeno drugače. Na podlagi tega 
posvetovanja Komisija načrtuje predložitev ustreznih predlogov leta 2008. 
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