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Iššūkiai
Sergantiems retomis ligomis ir jų artimiesiems: vėlai nustatoma diagnozė, 

trūksta veiksmingo gydymo metodų, ne visuomet galima tinkama priežiūra. 

Medikams: inovacijų įgyvendinimas klinikinėje praktikoje. 

Mokslininkams: besikeičianti RL mokslinių tyrimų ekosistema: 

Tarpdisciplininis, tarpsektorinis bendradarbiavimas: infrastruktūros

Dideliu duomenų kiekiu (“big data”) grindžiamas mokslas: duomenų kokybė ir 

sąveikumas, FAIR (Findable, Accessable, Interoperable, Reusable) principų taikymas. 

Standartai, rekomendacijos (pvz., IRDiRC supported), ontologijos (ORDO, HPO, etc.)

Griežtas teisinis, etinis reglamentavimas (BDAR…)

Praktinė vertė: perkėlimas į klinikinę praktiką ir rinką

Socialinė vertė ir pacientas kaip partneris

Konkurencija: šalyje, Europoje, pasaulyje
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Findable
Accessible

Reusable

Interoperable

Kliūtys Sprendimai

Duomenų, išteklių, specialistų fragmentacija. Bendradarbiavimas: tinklai, infrastruktūros.

Kliūtys Sprendimai

Trūksta bendrų standartų, gairių, žinių, kaip juos

taikyti.

Bendros politikos gairės.

Trūksta “bendro žodyno”. Ontologijos, klasifikacijos. 

Kliūtys Sprendimai

Tęstinumo, tvarumo stoka. Programinis požiūris; ciklas: laboratorija –

klinikinė praktika – laboratorija”.

Mokslo, atliepiančio visuomenės ir paciento

vertybėms ir poreikiams, stoka. 

Pacientų stiprinimas ir įtraukimas.

Let’s be FAIR!
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Europos jungtinė programa « Retos ligos »: galimybės
Pirmoji programa Europoje, siūlanti išsamią mokymų ir gebėjimų stiprinimų programą 

retų ligų mokslinių tyrimų srityje. 
Tęstinumas, programinis požiūris: nuo fundamentinių tyrimų iki perkėlimo į klinikinę praktiką; 
nuo standartų ir gairių sudarymo iki mokymų ir įgyvendinimo praktikoje. 

Kursai: rotacija Europoje, stipendijos ES-13 šalių dalyviams ir pacientų atstovams, nėra
registracijos mokesčio (~1500 dalyvių/5m.). 

Išsami e-mokymų programa. 

Mokymai Europos referentinių centrų tinklų reikmėms. 

Mokymų adaptavimas, kokybės gerinimas.  

Daugiadisciplinis požiūris: kursuose dalyvauja mokslininkai, 

medikai, pacientų atstovai. 

Pacientų stiprinimas. 
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DP14: Duomenų kokybė ir valdymas 

Orphanet/ ORDO ontologija – genominių duomenų kokybė ir standartizavimas – nediagnozuotos

retos ligos – biobankai – retų ligų registrai ir duomenų valdymas pagal FAIR principus – Europos retų

ligų registrų infrastruktūra

DP15: Pacientų gebėjimų stiprinimas ir įtraukimas

Mokslo inovacijos, jų perkėlimas į klinikinę praktiką – lyderystės ir komunikacijos įgūdžiai –

nepilnamečių įtraukimas į mokslinius tyrimus: edukacija

DP16: E-mokymų programa

Atliepianti RL bendruomenės poreikius – universitetinės ir podiplominės programos – 10-12 modulių 

– sertifikavimo sistema ir atviros prieigos ištekliai - Future Learn platforma

DP17: ERT mokymų programa

Keturios ERT grupės: Neuro, Neoplasm & malformation, Organs, Systemic – atliepianti ERT poreikius 

(stažuotės ir darbiniai susitikimai) – įgyvendinama ERT bendruomenėje – akreditavimo (UEMS) 

sistema

DP18: Mokymų programos gerinimas ir adaptavimas besikeičiančioms reikmėms

Besikeičiančių poreikių vertinimas, atsižvelgiant į EJP RL 2 ir 4 dalies rezultatus – specifiniai ES-13 

šalių, ERT, pacientų poreikiai

EJP RL 3 dalis: mokymai ir gebėjimų stiprinimas



DP 14
Duomenų kokybė ir valdymas
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14.1 Orphanet nomenklatūra, ORDO ontologijos RL tyrimuose (FR: INSERM, Paryžius,  

Sylvie Maiella)

14.2 Genominių duomenų kokybė ir standartizavimas (BE: KULeuven, Leuven, Gert Matthijs)

14.3 Nediagnozuotos retos ligos (IT: Istituto Superiore di Sanita, Roma, Claudio Carta)

14.4 Biobankai (IT: Fondazione Telethon, Milanas, Mary Wang)

14.5 Retų ligų registrai, duomenų valdymas pagal FAIR principus (IT: Istituto Superiore di 

Sanita, Roma, Claudio Carta)

14.6 Europos retų ligų registrų platforma (ERDRI) (EK: Joint Research Centre, Ispra, Andri

Papadopoulou)

http://www.ejprarediseases.org/index.php/training-and-empowerment/data-management-quality/

http://www.ejprarediseases.org/index.php/training-and-empowerment/data-management-quality/
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“Quality assurance, variant interpretation and data management in
the NGS diagnostics era”: 23-25 Oct 2019, Leuven, BE

Kursai skirti medicinos genetikams, genetikams, mokslinkams, dirbantiesiems

genetinių tyrimų laboratorijose, akredituojantiems ir vertinantiems genetinių tyrimų

laboratorijas, taip pat pacientų atstovams, turintiems pagrindinių biologijos ar

medicinos žinių. 

Paskaitos derinamos su praktiniais kursais. Būtina atsivežti nešiojamus kompiuterius. 

Paraiškos priimamos iki birželio 30d., bus atrinkta 20 dalyvių. 

Registracijos mokesčio nėra, dalyviai apmoka savo kelionės ir pragyvenimo išlaidas. 

Skiriamos dvi stipendijos (iki 350 eurų). 

Kiti kursai: http://www.ejprarediseases.org/index.php/training-and-empowerment/data-management-

quality/

http://www.ejprarediseases.org/index.php/training-and-empowerment/data-management-quality/


DP15

Pacientų gebėjimų stiprinimas ir 

įtraukimas
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Kursai, skirti

(a) pacientų atstovams ir

(b) mišrioms pacientų atstovų ir mokslininkų grupėms: 

ExPRESS EURORDIS vasaros mokykla (pacientai + mokslininkai)

Mokslo inovacijos ir jų perkėlimas į klinikinė praktiką: EURORDIS 
žiemos mokykla (pacientai)

Lyderystės ir komunikacijos įgūdžiai: EURORDIS lyderystės mokykla
(pacientai)

Edukacijos programa nepilnamečiams pacientams, 
dalyvaujantiems klinikiniuose tyrimuose

3 stipendijos, e-mokymų programa prieš kursus
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EURORDIS Summer School on Medicines Research & Development
Barcelona, Spain June 10-14, 2019

Gebėjimų stiprinimų programa pacientų atstovams ir

mokslininkams: vaistų kūrimo procesas, etiniai ir teisiniai klausimai, 

retieji vaistai, vaikams skirti vaistai, pažangi medicinos terapija, 

sveikatos technologijų vertinimas. 
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EURORDIS Summer School on Medicines Research & Development
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EJP RL kursų programa 2019

Data/ vieta Kursai

Balandžio 1-2, Milanas, 

Italija
Biobankai

Birželio 10-14, 

Barselona, Ispanija

ExPRESS EURORDIS vasaros mokykla

Rugsėjo 23-27, Roma, 

Italija

Retų ligų registrai ir duomenų valdymas pagal

FAIR principus

Spalio 23-25, Leuven, 

Belgija
Genominių duomenų kokybė ir standartai

Spalio 29-30, Vilnius, 

Lietuva
Biobankai

Gruodžio 9-10, 

Barselona, Ispanija

EURORDIS lyderystės mokykla

http://www.ejprarediseases.org/index.php/training-and-empowerment/

http://www.ejprarediseases.org/index.php/training-and-empowerment/


DP 17 

ERT mokymų programa
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4 ERT grupės:

“Neuro”: ERN-RND (retos neurologinės ligos), EURO-NMD (retos nervų –
raumenų ligos), EpiCare (retos epilepsijos), ERN-Eye (retos akių ligios), 
ERN-CRANIO (retos ausų, nosies gerklės ligos), ERN-ITHACA (retos ligos
su intelektine negalia).

“Neoplasm and Malformation”: GENTURIS (paveldimi vėžiai), EURACAN 
(reti suaugusių solidiniai vėžiai), PaedCan (vaikų vėžiai), ReCONNECT
(retos jungiamojo audinio ligos), EuroBlood Net (retos kraujo ligos), ERN 
RITA (retos autoimuninės, uždegiminės ligos, imunodeficitai), ERNICA 
(įgimtos anomalijos). 

“Organs”: ERKNet (retos inkstų ligos), Rare-Liver (retos kepenų ligos), 
TransplantChild (vaikų transplantacija), Guard-Heart (retos širdies ligos), 
ERN Lung (retos plaučių ligos), ERN eUrogen (retos urogenitalinės
sistemos ligos).

“Systemic”: Endo-ERN (retos endokrininės ligos), METABERN (paveldimos
medžiagų apykaitos ligos), VASCERN (retos sisteminės kraujagyslių
ligos), ERN Skin (retos odos ligos), ERN BOND (retos kaulų ligos).
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Poreikiai įvertinti, atlikus ERT apklausą

Stažuočių ir darbinių susitikimų programa:

 Rezultatu paremtos stažuotės: pvz., mokslinių tyrimų analizė, mokslinė

publikacija;

 Mokslinių tyrimų plėtrai svarbūs darbiniai susitikimai: pvz., dideliu duomenų

kiekiu paremtas mokslas, audinių inžinerija ir kamieninių ląstelių tyrimai, 

duomenų analizavimas, pasitelkiant dirbtinio intelekto technologijas ir pan. 

Akreditacija (UEMS)



DP16

E-mokymų programa
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Mokymai ekspertams (podiplominės programos) ir pradedantiems

mokslininkams (universitetinės programos)

Atviros prieigos ištekliai ir sertifikavimo programa

10-12 modulių, sukurtų pagal poreikius, pirmieji – 2020 (prioritizacija)

Temos: 

Retų ligų diagnostika

Personalizuotos medicinos taikymas retų ligų srityje

Biotechnologijos, bioinformatika, infrastruktūros

Mokslinių tyrimų rezultatų perkėlimas į klinikinę praktiką

Etiniai ir teisiniai retų ligų mokslinių tyrimų klausimai

Socioekonominiai retų ligų tyrimai



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ

Klausimai? 


