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Retos ligos – kas tai?
Retų ligų apibrėžimas (ES):
< 5 segančiųjų 10.000 gyventojų
(REGULATION (EC) No 141/2000 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 Dec 1999)

Lietuva – 1 iš 200.000

6000 – 8000 retų ligų (~5 naujos ligos/savaitę)
Bendras paplitimas: 6-8% populiacijos
Didžiulė įvairovė: pasireiškia įvairiame amžiuje, gali
pažeisti bet kurį organą
www.orpha.net

Retos ligos – kiek?
6000-8000 problemų sveikatos sistemoms

~200,000 serga

~24-30 mln. serga
NL + BE
arba

SE + FI + DK + LT + LV+ EE

Nepakeliamos išlaidos

Kodėl retos ligos yra unikalios?
 Retos / daug nozologinių vienetų / heterogeniškos
Mokymas, raudonos vėliavėlės: laiku įtarti, laiku nukreipti
 Daugiasisteminės
Daugiadisciplininis požiūris, atvejo vadyba
 Lėtinės, sukeliančios neįgalumą, mirtinos
Holistinis požiūris: medicininiai, socialiniai, mokymo, psichologiniai poreikiai

 Viso gyvenimo ligos
Ilgalaikis stebėjimas, perdavimas iš vaikų/suaugusiems, pacientų motyvacija
 80% genetinės
Į šeimą orientuotas požiūris, genetinis konsultavimas

Retos ligos– specifinės problemos

Diagnostinis labirintas– uždelsta diagnozė, neteisinga diagnozė
Informacijos trūkumas

Diagnostinis labirintas– uždelsta diagnozė, neteisinga diagnozė

Nediagnozuota
liga– dar nediagnozuota, tikroji reta liga
Informacijos trūkumas
Nediagnozuota liga– dar nediagnozuota, tikroji reta liga

Mokslinių žinių trūkumas– nėra diagnozės, nėra gydymo
Mokslinių žinių trūkumas– nėra diagnozės, nėra gydymo

Aukštos
kokybės
sveikatos
priežiūros
paslaugų prieinamumas
Aukštos kokybės
sveikatos
priežiūros
paslaugų prieinamumas
Sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas

Sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas
Socioekonominės pasekmės

Socioekonominės pasekmės

Bendradarbiavimas - geriausias sprendimas

“Rare Diseases : Understanding this Public Health Priority”. EURORDIS, www.eurordis.org

24 RL referencijos tinklai
 Pradžia: 2016-12-15
 24 tinklai, >950 kompetencijos centrų, >700 000 pacientų/m.
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24 RL referencijos tinklai
 ES referencijos centrų tinklų šalių narių tarybos periodiniai
posėdžiai:
– LT atstovai – SAM, LSMU KK ir VUL SK
– ERT plėtra – tikrieji nariai, asocijuoti nariai – planuojamas mažiausiai 1
šalies atstovas, ribota plėtra, kriterijai

 ERT koordinatorių periodiniai pasitarimai
 ERT narių susirinkimai
 ES retų ligų registrų platformos (ERKNet, Endo ERN, ERN
PAEDCAN, Metab-ERN)
 ERT IT platforma Clinical patient management system
 Ligoninių, turinčių daugiausia referencijos centrų (Top 30)
konferencija 2017-11-17 (VUL SK)
 Europos retų ligų mokslinių tyrimų jungtinė programa (20182022)

ERN BOND
ERN CRANIO
Endo-ERN
ERN EpiCARE
ERKNet
ERN-RND
ERNICA
ERN LUNG
ERN Skin
ERN EURACAN
ERN EuroBloodNet
ERN eUROGEN
ERN EURO-NMD
ERN EYE
ERN GENTURIS
ERN GUARD-HEART
ERN ITHACA
MetabERN
ERN PaedCan
ERN RARE-LIVER
ERN ReCONNET
ERN RITA
ERN TRANSPLANT-CHILD
VASCERN

ERN on bone disorders
ERN on craniofacial anomalies and ear, nose and throat (ENT) disorders
ERN on endocrine conditions
ERN on epilepsies
ERNon kidney diseases
European Reference Network on neurological diseases
European Reference Network on inherited and congenital anomalies
European Reference Network on respiratory diseases
European Reference Network on skin disorders
European Reference Network on adult cancers (solid tumours)
European Reference Network on haematological diseases
European Reference Network on urogenital diseases and conditions
European Reference Network on neuromuscular diseases
European Reference Network on eye diseases
European Reference Network on genetic tumour risk syndromes
European Reference Network on diseases of the heart
ERN on congenital malformations and rare intellectual disability
European Reference Network on hereditary metabolic disorders
European Reference Network on paediatric cancer (haemato-oncology)
European Reference Network on hepatological diseases
ERN on connective tissue and musculoskeletal diseases
ERN on immunodeficiency, autoinflammatory and autoimmune diseases
European Reference Network on Transplantation in Children
European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Diseases

Retos ligos Lietuvoje:

Kompetencijų ir resursų koncentracija

LSMU KK – tikrieji ERT
nariai:
1. EndoERN
2. ERN-EYE
3. ERN-Skin
4. EURACAN

VUL SK – tikrieji ERT
nariai:
1. EuroBloodNet
2. ITHACA
3. MetabERN
4. ERN-RND
5. ERKNet
6. eUROGEN
7. Transchild
8. PaedCanERN

Nacionalinės priemonės
• Nacionaliniai retų ligų planai/strategijos
• Sveikatos sistemos:
– kompetencijos centrai
– nacionaliniai centrų tinklai
– veiklos koordinavimas

• ES bendrų veiksmų programos – RD-Action, JARC, EUROPLAN
• Orphanet veikla
• Nacionalinės pacientų organizacijos/asociacijos

Nacionalinis ? retų ligų planas
•

Nacionalinio veiklos, susijusios su retomis ligomis, plano įgyvendinimo 2013-2017
metais priemonių ataskaita – numatytas veiklas realiai įgyvendino tik universiteto
ligoninės (kompetencijos centrai)

•

Pasiūlymai veikloms 2018-2022 metams:
– Retų ligų srities pripažinimas ir prioritizavimas,
– RL sergančių pacientų sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas, mokslo
ir inovacijų pritaikymas RL srities problemoms spręsti (išplėstinė konsultacija,
dienos stacionaras, atvejo vadyba, stebėsenos sistemos, orpha kodavimas ir kt.),
– Specifinės pacientų su nediagnozuota reta liga problemos,
– Ankstyvos RL diagnostikos gerinimas (visuotinės naujagimių patikros ir
genetinio konsultavimo plėtra),
– Tarptautinio bendradarbiavimo įvairiose RL srityse skatinimas, mokslo ir
inovacijų skatinimas RL srities problemoms spręsti (ERT, registrai, biobankai ir
kt.),
– Aktyvus paciento/ pacientų organizacijų dalyvavimo ir bendruomenių
įtraukimas,
– Informacijos apie retas ligas ir nacionalines bei tarptautines RL srities veiklas
sklaida (bendras NP veiklas organizuojančių ir koordinuojančių institucijų
komunikacijos planas, RL srities mokymai).

Retų ligų kompetencijos centrai

SAM, VLK
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Profesinės
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Retos ligos VUL SK

Retų ligų
kompetencijos
centrai

 Orientuotos į pacientą,
individualizuotos, lanksčios
 Bendra infrastruktūra–
trūkstamų išteklių
koncentravimas
 E-sveikatos sprendimai
(komunikacija,
“virtuali klinikinė priežiūra”,
telemedicina)
 Daugiadisciplininis, holistinis
požiūris
 Visas kelias:
diagnostika – gydymas –
ilgalaikis stebėjimas
“nuo gimimo iki mirties”

Retų ligų diagnostika – pirmas žingsnis
VUL SK :
•Beveik visų kategorijų retų ligų diagnostika
•Genomo, metabolomo tyrimai visai Lietuvos populiacijai
•Puikūs laboratorijų išorinės kokybės kontrolės rezultatai
•Genomas: naujos kartos sekoskaita, viso egzomo sekoskaita, molekulinis kariotipavimas
•Metabolomas: naujagimių skriningas, biocheminė genetika

•Laboratorinė medicina: didžiausias centras LT, didžiausias tyrimų spektras
•Nationalinis patologijos centras: regiono lyderis, skaitmeninė patologija
•Branduolinė medicina ir radiologija: MRT, KT, PET, PET-CT, SPECT...

Klinikinė genetika: > 40 m. personalizuota medicina
1963: naujagimių skriningas
Lietuva: 1975

MEDICINA

1960/70: biocheminė genetika,
citogenetiniai tyrimai
Lithuania: 1973

Genetinio
konsultavimo
klinika 1971

1953: DNR
struktūra

PERSONALIZUOTA

1960/70: invazinė
prenatalinė diagnostika
VUL SK:1987

1977: Sanger sekoskaita
1985: PCR
VUL SK:1989

2011: naujos kartos
sekoskaita
VUL SK: 2015

2007: molekulinis
kariotipavimas
VUL SK: 2009

VUL SK: retos ligos
Regionas:

Visa Lietuva:

Kompleksinės,

Genetinės ligos, įgimtos malformacijos, įgimti
metabolizmo sutrikimai, paveldimas vėžys,
transplantacijos, vaikų širdies chirurgija,
onkohematologija, vaikų onkologinės ligos...

nediagnozuotos,

komplikuotos:
visi atvejai

VUL SK: kompetencijos retų ligų srityje
Daugiadiscipl.
komandos

Diagnostika:
>5000 RL
Genetika
Patologija
Radiologija/
branduolinė m.

Gydymas
Chirurgija
Transplantacijos
Pakaitinė enzimų
terapija
Biologinė terapija

Prevencija/
priežiūra

Pacientų
motyvacija

Retų ligų klinikinių kelių įvairovė VUL SK
Individualizuoti,
sukurti pagal paciento poreikius,
lankstūs

Diagnostika

Pacientų
įgalinimas
I, II lygis

Diagnostika

Kompleksinis
gydymas

Pacientų
įgalinimas
I, II lygis

Diagnostika

Ilgalaikis
stebėjimas

Pacientų
įgalinimas
I, II lygis

Diagnostika

Reabilitacija

Ilgalaikis
stebėjimas

Pacientų
įgalinimas
I, II lygis

Diagnostika

Kompleksinis
gydymas

Reabilitacija

Pacientų
įgalinimas
I, II lygis

Diagnostika

Tarpvalstybinė
Kompleksinis
sveikatos
gydymas
priežiūra

Nediagnozuotos

Kompleksinis
gydymas

Tarpvalstybinė
sveikatos
priežiūra

Ilgalaikis
stebėjimas

Pacientų
įgalinimas
I, II lygis

Reabilitacija

Ilgalaikis
stebėjimas

Pacientų
įgalinimas
I, II lygis

VUL SK: tarptautinis bendradarbiavimas
•Orphanet: VUL SK MGC- nacionalinis kontaktinis punktas nuo 2004,
nuo 2017 Šiaurės rytų Europos šalių koordinatorius
• ES bendrų veiksmų projektai –
•RD-action 2015-2018
•Joint Action Rare Cancers (JARC) 2016-2019

• Bendradarbiavimas su EORTC (The European Organisation for
Research and Treatment of Cancer)

• ERN šalių narių taryba – VUL SK atstovas
• Europos jungtinė retų ligų mokslinių tyrimų programa

•Tarptautiniai pacientų registrai: ARegPKD, KAPPA, EACTS, ROPAC,
EURAP, EuroCMR, ESID, EuroMyositis Registry, ir t.t.
• Su liga/ligų grupe susiję projektai: PRINTO, PodoNet, PREDICT,
EUROFEVER, NOPHO, ScreenPro, The Novo Nordisk Haemophilia

Foundation, ExPOrNet, NORDFERTIL, I-BFM SG, EUSTAR, ir t.t.
• Profesinės organizacijos: ESHG, ASHG, SSIEM, EULAR, ir t.t.

JUNGTINIS KOMPETENCIJŲ IR BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ CENTRAS
Retų ligų koordinavimo centras

ERN*

Paveldimų medžiagų apykaitos ligų KC*
(vaikų ir suaugusių)
Onkogenetikos ir paveldimų vėžių KC
(suaugusių)

prof. A. Utkus

Įgimtų kraujagyslių anomalijų KC (vaikų ir suaugusių)

PaedCan ERN

Suaugusių retų kardiovaskulinių ligų KC
Įgimtų širdies ydų KC (vaikų ir suaugusių)
Suaugusių retų plaučių ligų KC
Plautinės hipertenzijos KC (vaikų ir suaugusių)
Retų inkstų ligų ir trombinių mikroangiopatijų KC
(suaugusių)
Retų endokrininių ligų KC (suaugusių)

MetabERN

Vaikų retų ligų koordinavimo centras
Lipidologijos KC (vaikų ir suaugusių)
Naujagimių ir vaikų paveldimų medžiagų apykaitos ligų,
pasireiškiančių ūmiomis būklėmis, KC
Lizosominių kaupimo ligų KC (vaikų ir saugusių)

Dr. J. Rascon

Retų alerginių ir plaučių ligų KC (vaikų)
TRANSPLANTCHILD
Dr. J. Rascon

EuroBloodNet

Vaikų onkohematologijos ir onkochirurgijos KC
Hemofilijos ir krešėjimo sutrikimų KC (vaikų ir suaugusių)

Prof. L. Griškevičius

Retų kaulų ligų KC (vaikų ir suaugusių)

ERKNet
Prof. A. Jankauskienė

eUROGEN

Retų inkstų ligų ir urogenitalinės sistemos
formavimosi ydų KC
Retų urogenitalinių ligų ir kompleksinių sutrikimų KC

Doc. G. Verkauskas

Pirminių imunodeficitų KC (suaugusių)
Įgimtų vystymosi ydų ir intelektinės negalios KC
(vaikų ir suaugusių)
Hantingtono ligos KC

Augimo ir lytinio brendimo sutrikimų KC (vaikų)

ITHACA ERN
Prof. A. Utkus

Pirminių ir įgytų imunodeficitų KC (vaikų)

ERN-RND

Įgimtų vystymosi anomalijų chirurgijos KC (vaikų ir suaugusių)

Prof. A. Utkus

Retų neuromuskulinių ligų KC (suaugusių)

Vaikų epilepsijos ir miego sutrikimų KC

Retų epilepsijų KC (suaugusių)

Vaikų retų nervų ir raumenų ligų KC

Retų reumatinių ligų KC (suaugusių)

Vaikų retų kepenų ligų, parenterinės ir enterinės mitybos KC

Klausos sutrikimų ir klausos implantacijos KC (vaikų ir
suaugusių)

Vaikų retų reumatinių ir autouždegiminių ligų KC

Vaisiaus medicinos KC
Retų gastrointestininių ir hepatobilijinių ligų KC (suaugusių)
Amiloidozės KC (suaugusių)
Uždegiminių ir retų akių ligų KC (suaugusių)

*KC – kompetencijos centras
*ERN – European Reference Network
(liet. Europos referencinių centrų tinklai)

Vaikų retų ligų koordinavimo centras
Vaikų retų ligų koordinavimo centras
įkurtas 2012 m. rugsėjo 4 d. VULSK filialo Vaikų ligoninėje
• Sukurti atskirų retų ligų grupių
kompetencijos centrai ir specializuotos
gydytojų bei medicinos darbuotojų
komandos
• Atsirado specializuotos vaikų
reabilitacijos galimybės
• Vaikų skausmo ir paliatyvios terapijos
klinikos paslaugų naudojimas RL
sergantiems

Perdavimas suaugusiems, veiklos koordinavimas
Darbo organizavimo procedūra, 2016 m. spalio 24 d. gen.
dir. įsak. Nr. V-742 „Retomis ligomis sergančių pilnamečių
pacientų perdavimas suaugusiųjų gydytojams“

• Bendri (vaikų ir suaugusiųjų gydytojų) perdavimo konsiliumai,
tolimesnis ligos kontrolės ir gydymo perėjus iš vaikų į
suaugusiųjų amžių koordinavimas
• Grįžtamasis ryšys
• Reguliarūs retų ligų koordinavimo centrų ir kompetencijos
centrų vadovų susirinkimai (vaikų ir suaugusiųjų)
• Reguliariai dalyvaujame kompetencijos centrų susirinkimuose
ir pasitarimuose, kaip koordinuojanti struktūra
• Organizuojami bendri (vaikų ir suaugusiųjų) renginiai,
susitikimai su pacientų asociacijų atstovais

Klinikinių tyrimų ir farmakologijos skyrius
• Biomedicininiai tyrimai:
2016 m. – vykdoma 118, iš jų ankstyvos fazės 7%
2017 m. – vykdoma 192, iš jų ankstyvos fazės 10%

Per metus padaugėjo 62 %
• Biomedicininių tyrimų vykdymo tvarka
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• Geros klinikinės praktikos mokymo
programa ligoninės tyrėjams

I fazė: 2 nauji tyrimai/m
Medicinos prietaisai: 3-4 nauji tyrimai/ m

• Periodinis mokslo duomenų pateikimas
>70 naujų klinikinių tyrimų/ m
LMT ekspertų vertinimui (2015 ir 2016 m.
VUL SK tarp lyderiaujančių mokslo įstaigų)

> 50 naujų stebėjimo tyrimų/ tarptautinių
registrų/ m

Retų ligų kompetencijos centrai VUL SK

Pacientų siuntimo konsultuotis ir gydytis tvarka
Santaros klinikų Konsultacijų poliklinikos gydytojai specialistai
konsultuoja pacientus iš visos Lietuvos, turinčius siuntimus iš
savo gydančių gydytojų pagal gyvenamąją vietą. Specialistų
konsultacijai reikia registruotis iš anksto. Daugiau informacijos
rasite kiekvieno kompetencijos centro skiltyje:
www.santa.lt/Centrai ir skyriai/Retų ligų koordinavimo centras
Kontaktai: retosligos@santa.lt

Ačiū

