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------------------------------------------------ 

Spoštovani! 

Moram reči, da sem ob povabilu na današnjo konferenco sem z veseljem odložila svoje 

bruseljsko parlamentarno delo, saj mi je v čast, da vam spregovorim doma, v Sloveniji. Kjer 

najraje živim. In sem živela, tudi ko sem zbolela za kronično mieloično levkemijo, a sem prav 

doma tudi ozdravela. In še vedno trdim, da imamo ne glede na vse težave in kritike dobro 

zdravstvo in vrhunske strokovnjake. V tej luči od srca čestitam primariju Jožefu Pretnarju za 

njegov življenjski prispevek v hematologiji in državno medaljo za zasluge, ki jo je prejel. 

Pacienti verjetno najbolje vemo, kaj prinašata njegova strast, vztrajnost in želja po boljšem. 

V svojem nagovoru se bom dotaknila predvsem strategije, ki jo na področju zdravljenja 

redkih bolezni pripravljajo evropske institucije, tudi evropski parlament, od koder prihajam.    

Nekaj slišanega lahko sicer preberete v zborniku, za katerega sem pripravila krajši prispevek 

»Izboljšujemo strategijo, izboljšujemo zdravje«, a najbrž ne bo odveč, če kaj ponovim.  

--- 

Za začetek naj povem, da sem se z letošnjim letom priključila ambasadorjem redkih bolezni. 

Na konferenci »Reframe Rare« (oziroma »Preoblikujmo redko«), ki sem jo na pobudo 

EURORDISA s kolegi gostila v Evropskem parlamentu, smo namreč znova zagnali mrežo 

parlamentarnih zagovornikov, ki želimo s prenovljenimi strategijami izboljšati pogoje 

zdravljenja in življenja za približno 30 milijonov ljudi v Evropi, v Sloveniji je takih bolnikov 120 

tisoč, prizadetih zaradi kakšne od številnih vrst redkih bolezni.  

Kot ambasadorka za redke bolezni želim doseči, da bodo naše obljube prenesene v prakso in 

da aktivnosti, povezane z redkimi boleznimi, na ravni EU ne bodo zamrle. Zaradi svoje 

osebne izkušnje še toliko bolj razumem, kako zahtevno je postaviti diagnozo, zagotoviti 

dostop do ustreznih zdravil in pravilne zdravstvene oskrbe. In to so naše prioritete.  

V zadnjem desetletju je bil dosežen sicer velik napredek, saj so redke bolezni postale 

prednostna naloga javnega zdravja tudi na ravni EU. Sprejete so evropske in nacionalne 

politike za zdravljenje redkih bolezni, vendar so razlike med državami še vedno zelo velike, 

zato je treba dosežke nadgraditi.  

V naslednjem desetletju želimo tako postaviti okvir, ki bo zagotavljal pravičnost do vseh 

pacientov in njihovih družin in ki bo omogočil zdravstveno in socialno boljše počutje za vse 

ljudi, ki jih prizadenejo redke bolezni. Parlamentarni zagovorniki redkih bolezni, skoraj 40 nas 

je, smo zato pozvali in bomo še naprej pozivali vse zainteresirane strani - od evropskih 



institucij in nacionalnih vlad, skupnosti NVO, akademskih in raziskovalnih institucij ter 

zasebnega sektorja -, da se nam pridružijo pri nadaljevanju pogovorov o prenovljenem okviru 

EU za redke bolezni. 

Prenovljena strategija za zdravljenje redkih bolezni naj bi bila predstavljena do leta 2023, 

upoštevala pa bo izsledke študije »Rare2030«. Ta je bila narejena na pobudo Evropskega 

parlamenta, financirala pa jo je Evropska komisija. O tej študiji bo več govor v nadaljevanju 

konference. 

V Evropskem parlamentu na temo redkih bolezni organiziramo vsako leto kar nekaj 

dogodkov in razprav, nekatere na splošni ravni, nekatere za prav specifične skupine bolezni. 

Tako smo pred dobrim letom gostili 12. forum Mednarodnega združenja bolnikov s 

primarnimi imunskimi pomanjkljivostmi z naslovom »Prednostne naloge za redke bolezni v 

EP 2019 - 2024: glas pacientov«. Posebej omenjam ta dogodek zato, ker smo evropski 

poslanci, organizacije pacientov, zdravstveni in drugi strokovnjaki in predstavniki industrije 

sestavili platformo za naslednjih pet let in jo kasneje predstavili v obliki manifesta. V njem 

pozivamo k nadaljnjim ukrepom na področju redkih bolezni. Manifest jasno apelira na 

splošno ozaveščanje, zgodnje odkrivanje redkih bolezni ter spodbujanje enakega in stalnega 

dostopa do sodobnega oziroma optimalnega zdravljenja.  

Čeprav v povezavi z zdravstvenimi ukrepi velja evropsko načelo subsidiarnosti, ne smemo 

spregledati dodane vrednosti evropskih institucij pri koordinaciji zdravljenja redkih bolezni. 

In tudi to je v manifestu poudarjeno: dosegli smo ustanovitev evropskih referenčnih mrež, 

okrepilo se je financiranje raziskav EU, velike prednosti je prineslo uresničevanje direktive o 

čezmejnem zdravstvenem varstvu in pa direktive o mobilnosti zdravstvenih delavcev. Vse to 

so pozitivni koraki na poti zagotavljanja višje oskrbe bolnikov z redkimi boleznimi v Evropi.  

Pri svojem delu si prizadevam, da bi razpravo o redkih boleznih ohranili visoko na političnem 

programu, kar pomeni, da je treba pobudam zagotavljati stalno podporo. In to tako doma, v 

naših državah, kot na evropskem parketu. Poleg tega je treba v procese odločanja dejavno 

vključevati tudi bolnike, zlasti ko gre za ukrepe, ki neposredno vplivajo na njihovo vsakdanje 

življenje. 

Pričakujem oziroma želim si, da bi v naslednjih letih (tudi s politično podporo) naredili 

pomembne korake pri omogočanju dovolj hitrih in pravilnih diagnoz. Če dam za primer prej 

omenjene bolezni primarnih imunskih pomanjkljivosti: dokumenti navajajo, da je kar 70 

odstotkov teh pacientov diagnosticiranih napačno oziroma prepozno.  

 

Da bi to dosegli, moramo seveda še nadgrajevati skupne platforme EU, se še bolje 

usklajevati, aktivno izmenjavati dobre prakse s terena. Kar se tiče diagnoz, je ključen izziv 

evropskega zdravstva zagotoviti boljše in za vse paciente enake možnosti dostopa do 

diagnoze. Za to pa potrebujemo standardiziran in enoten pristop. Po mojem razumevanju bi 

tu lahko večjo vlogo odigrale tudi referenčne mreže, o katerih bomo podrobneje slišali 



kasneje na konferenci. Referenčne mreže sicer predvidevajo sistem kliničnega vodenja 

bolnikov za čim boljšo izmenjavo podatkov o pacientih, namenjene so tudi svetovanju glede 

diagnoze in zdravljenja ter arhiviranju podatkov o pacientih. Da bi mreže v celoti izkoristili, bi 

potrebovali več zaposlenih zdravstvenih strokovnjakov v državah, ki trenutno niso zastopane, 

zagotoviti bi morali uporabo naprednih čezmejnih informacijskih tehnologij in še bolj 

ozaveščati o redkih bolezni.  

V razpravah se zelo pogosto poudarja potreba po individualnih zdravstvenih načrtih za 

bolnike z redkimi boleznimi - s tem bi dosegli, da bi bilo njihovo zdravljenje še bolj 

učinkovito. To individualnost pa je zelo težko zagotoviti, saj v Evropi še vedno obstajajo zelo 

velike neenakosti v oskrbi. Zato moramo (tudi s političnim okvirom) podpirati razvoj do 

oskrbe in dostopa do zdravil - cilj je doseči trajno razpoložljivost širokega izbora zdravstvenih 

izdelkov, dostopnih na podlagi recepta, in to za vse bolnike. Če želimo izboljšati učinke 

zdravljenja, sploh individualnega zdravljenja, pa je seveda treba nujno upoštevati tudi glas 

bolnika, ki daje zanesljivo povratno informacijo o posebnostih različnih zdravil in metod 

zdravljenja.  

Med predlogi za izboljšanje oskrbe in zdravljenja bolnikov z redkimi boleznimi se vse več 

pozornosti posveča tudi razlikam med zdravljenjem najmlajših in starejših, predvsem pa 

prehodu z otroške na odraslo oskrbo. Vsaka od skupin ima zaradi različnega življenjskega 

obdobja posebnosti in zato različne zahteve pri zdravljenju. Če niso upoštevane, lahko 

bistveno vplivajo na kakovost bolnikovega življenja. Pri tem mislim tudi na denimo trajnostno 

oskrbo, oskrbo na domu, primerne zdravstvene prostore. Zato se moramo zavzeti za ukrepe 

tudi na področju infrastrukture ter za čim boljše sodelovanje v gospodarstva, politike in 

družbe. 

Kaj za ljudi pomeni sodelovanje, kakšno vlogo imajo skupni standardi in skupna prizadevanja,  

dokazuje tudi Brexit. Obstaja namreč utemeljena skrb, da bo izstop Združenega kraljestva iz 

EU poslabšal zdravljenje bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih je 3,5 milijona, torej kar desetina 

evropskih bolnikov. Strokovnjaki in predstavniki različnih združenj bolnikov svarijo, da ne 

bodo mogli več ustrezno predstavljati potreb pacientov na evropski ravni, da bodo izgubili 

moč vpliva na zakonodajo EU, da se bodo spremenili postopki registracije zdravil in tudi sama 

dostopnost zdravljenja.  

Eurordisu, organizaciji, ki se zavzema za izboljšanje diagnoze in terapije približno 7000 redkih 

bolezni, pripada približno 50 britanskih skupin zagovornikov bolnikov. Kot sem prebrala na 

enem od spletnih portalov, so ravno preko Eurordisa leta 2011 vsi britanski državljani 

pridobili pravico do genetskega testiranja. Sedaj bodo britanski ambasadorji redkih bolezni 

namesto pri EU morali lobirati pri britanski vladi, kar pa zbuja skrb, saj nazadnje niso bili 

uspešni pri prepričevanju, da bi nacionalna zdravstvena služba plačala stroške izjemno dragih 

zdravil za spinalno mišično atrofijo in še nekaj drugih redkih bolezni. 



Bolniki z redkimi boleznimi nismo odvisni le od zelo dragih zdravil, temveč tudi od raziskav in 

inovacij glede novih zdravil in metod zdravljenja, te pa so odvisne od razpoložljivega denarja. 

Evropska unija je v 7. okvirnem programu in programu Obzorje 2020 zagotovila več kot 1,4 

milijarde evrov za raziskave redkih bolezni v več kot 200 skupnih raziskovalnih in inovacijskih 

projektih. To je optimistična številka. EU vsekakor mora graditi na dosedanjih dosežkih 

graditi in ostati v ospredju globalnih raziskav in inovacij.     

Zahvaljujem se vam za pozornost, zahvaljujem se na tem mestu še enkrat vsem zdravstvenim 

delavcem, ki požrtvovalno skrbite za bolnike, pa tudi društvom bolnikom, še posebej 

»mojemu« Društvu bolnikov z redkimi krvnimi boleznimi, ki na vse možne načine skrbijo za 

našo dobrobit.  

Vem želim veliko zdravja in veliko uspehov v prihodnje.  

Hvala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


