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ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: „Susitikimas retųjų ligų klausimu“ „Meeting 

on Rare disease research“ vyko 2016 spalio 19d. Briuselyje 

 

2. Svarstytas klausimas: 1) Siūlymas įtraukti į 2018-2000 m SC1 darbo programą retų ligų 

kvietimus. 2) Finansavimo instrumento pasirinkimas 

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: 

Posėdžiui vadovavo Ruxandra Draghia_Akli, Mokslo programų direktorė. Retų ligų judėjimas ypač 

sustiprėjo prieš 5-6 metus. Ji pristatė visus dalyvaujančius iš Komisijos pusės. Tai apie 8 tūkst. 

nozologinių vienetų, kai kurios iš jų neturi jokio gydymo. Europoje 30 mln. žmonių serga retomis 

ligomis Europoje. 

1. Europos komisija (EK) prisidėjo remiant retų ligų projektus per ERAnet tinklus ir remiant Retų 

ligų konsorciumą (E-rare ). Dėka šių projektų atsirado apie du šimtai naujų gydymo būdų retoms 

ligoms.  

Labai daug progreso genetiniuose tyrimuose, tiriant retų ligų genus ir jų mutacijas. 

Buvo pažymėta ir pasidžiaugta, kad šalys narės turi strateginius planus (nacionalines programas 

remiančias retų ligų tyrimus), šiuo metu turi 27 narės, prieš 10 m. tebuvo tik 4.  

Didėja našlaitėlinių vaistų skaičius retoms ligoms gydyti, šiuo metu registruoti 126. FP7 ir H2020 

investavo 800mln eurų retoms ligoms tirti. 

Retų ligų tyrimo tinklai: ESPRI; Orphanet;  Rare disease Joint action; Eropean Rare disease 

Reference networks (ERN), E rare consortium.  

Tačiau šios priemonės neužtikrina pakankamo ryšio tarp atradimų ir paciento, reikalingos  

papildoms priemonės ir investicijos..  

EJP Cofund – instrumentas, kuris galėtų būti panaudotas retų ligų (RL) tyrimams. Vis tik tam bus 

reikalingi ir nacionaliniai finansiniai pajėgumai. Taip pat Vyriausybėse (ministerijose) taip pat turi 

būti nuspręsta, kaip bus finansuojamos retos ligos. 

Trys stulpai ant kurių statomas RL tyrimas. Pridedama atskirame dokumente. 

Politiniai sprendimai, moksliniai tyrimai, ERN, tinkama pacientų priežiūra – pagrindinės dėlionės 

dalys. 

Šalys pristato savo retų ligų situaciją: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, 

Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, malta, Olandija, 

Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė karalystė. 

Pranešėjai trumpai pristatė retų ligų srityje vykdomus mokslinius tyrimus, ar veikia nacionalinės 

programos, ir kokios retųjų ligų tyrimų finansavimo galimybės nacionaliniu lygmeniu, 

bendradarbiavimą su mokymo ir mokslo institucijomis. Kritišku požiūriu pasižymėjo Airijos 

atstovė, kuri nurodė, kad tokios mažos šalys kaip Airija ir Lietuva niekada nebus sėkmingos 

projektuose, ir ne tik dėl mažo pacientų skaičius, bet ir dėl mažo nacionalinio finansavimo apskritai 

mokslui ir vargu ar galima tikėtis nacionalinio finansavimo retų ligų sričiai. (Atstovė paskaičiavo, 

kad mokslui skiriama per metus. 8 Eurai vienam gyventojui Airijai). Lietuvos atstovo pranešimas 

pridėtas atskirai. 

Reikia pažymėti, kad dažniausiai šalys neturi atskiro finansavimo, tačiau šalyse, turinčiose bendrą 

aukštą finansavimą, galimas ir retų ligų tyrimų finansavimas. Senosios Europos valstybės nurodė 

dalyvavimą E-rare konsorciume, ir sėkmingą dalyvavimą EP7. Nacionalinius registrus turi dalis 

šalių, jie apima keletą pasirinktų ligų, dažniausiai tai vaikų amžiaus genetiniai susirgimai.   



2. Panešimas kaip buvo finansuojami projektai iki šiol. 204-2015 – buvo apie 40 projektų H2020 

programoje. IRDiRC – pirmasis konsorciumas, skirtas retoms ligoms gydyti, - 14 narių ir 

farmacinės industrijos atstovai. Kai kurios veiklos finansuotos iš EK. 

 FP7 –H2020 – retos ligos įtrauktos į SC1 Sveikatos temainę sritį. Iki šiol finansuota 10 projektų 

2014-2015. Didžioji dalis – retos infekcinės ligos, antroje vietoje – retos vėžinės ligos. E-rare 3 

buvo finansuojama iš ERAnet lėšų, pridedant H2020 finansavimo instrumentą.  

ES politika retų ligų klausimu. 23 šalys šiuo metu turi nacionalines programas, iki 2009 tik 4 šalys 

turėjo tokias nacionalines programas. Kitas svarbus aspektas – pacientų dalyvavimas retų ligų 

judėjime. Nustatyti definiciją, kodavimą. TLK ir Orphanet turi skirtingą kodavimą ir TLK turi tik 

400 ligų. Vyksta veiksmų derinimas su PSO 

Orhfanet consoriumas 40 šalių: teikia paslaugas dėl nomenklatūros, ontologijos, skirtingų registrus. 

Pacientų registracijos sistemos.  

Europos referentiniai tinklai – teikia galimybę gauti konsultacijas Europoje, ir virtualiai. Daugybė 

centrų jungiasi su savo pajėgumais. ERN tikslas – medikams padėti diagnozuoti ir patarti dėl 

galimų gydymo priemonių, tinklo veikla – virtuali. Kovą - Liepą  buvo kreiptasi į šalis nares dėl 

dalyvavimo ERN ir 26 šalys pareiškė norą). 2016m. gruodžio mėn. paaiškės kokie tinklai bus 

sukurti. 2017m. bus papildomas kvietimas šalims, kurios dar norėtų prisijungti prie gruodyje 

patvirtintų tinklų. 

Retų ligų platforma. Pacientų registracija duomenų bazėse. Interoperability- Ruošiamasi 

inventorizuoti nacionalinius registrus. Sustainability – keliamas klausimas - kur tokie duomenys turi 

būti laikomi. EUROCAT – registruoja naujagimių apsigimimų atvejus, 95 kintamieji vieno atvejo 

aprašymui, trys šalys kol kas neprisijungė prie šio registro.  

Daugybė iniciatyvų įvairiuose lygiuose, kokios iniciatyvos yra svarbiausios ir kur reikėtų 

koncentruoti lėšas ir žmogiškuosius išteklius – kol kas neaišku. 

 COFUND INSTRUMENTAS galėtų būti skirtas retų ligų finansavimui ir sklaidai per ERN. 

Šaukimai atsiras 2018-2020 darbo programoje. Pareiškėjas tikėtina galėtų būti vyriausybinės 

organizacijos (pvz. šalies narės SAM). Dalyviais mažiausiai gali būti mažiausiai 5 šalys, 

sudarančios kritinę masę toje problemoje, 5 metams, reikalingas šalių finansinis įnašas. ERN nebus 

finansuojami, jeigu nebus aiškūs moksliniai tikslai. Vieną ERN dabar sudaro nuo 18 iki 77 

mokslinių įstaigų. Kai kurių tinklų dalys, keletas centrų iš ERT galėtų dalyvauti kvietime. 

Dalyvavimas mažai šaliai gali būti prisidėjimas darbo valandomis ir personalijomis. Tinklai gali 

dalyvauti kaip vienas tinklas arba dalis tinklo. Instrumento aprašymas bus įdėtas į darbo programą 

2017 viduryje. Pasak pranešėjų, - tai puikus instrumentas mažoms šalims vykdyti mokslinius 

tyrimus, tačiau pareikalaus daug darbo ir daug personalijų. 

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: sukurti mažą darbo grupę, kuri imituotų keletą 

COFUND scenarijų 

5. Kiti retų ligų susitikimai numatomi 2017m. (data neaiški) 

 

6. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

1. Stebėti naujos darbo programos SC1 WP18-20 kūrimo veiksmus, apie tai informuos ekspertas J. 

Dadonienė, ir reaguoti su pastabomis 

 2. užmegzti ryšius su E_Rare-3 konsorciumu ir jame dalyvauti.  

 

 

7. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos): pranešimas apie 

retų ligų situaciją Lietuvoje ir kertinė retųjų ligų mokslinių tyrimų vykdymo ir finansavimo 

struktūra H2020 programoje 

8. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas): 

Jolanta Dadonienė, Vilniaus universitetas, profesorė, 866222092. Jolanta.dadoniene@mf.vu.lt 

mailto:Jolanta.dadoniene@mf.vu.lt

