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Baiba Ziemele
interešu konflikta deklarācija

• Latvijas Hemofilijas biedrība (Valdes priekšsēdētāja kopš 2009*)
• Latvijas Reto slimību alianse (Valdes priekšsēdētāja kopš 2016*)
• Latvijas Pacientu organizāciju tīkls (koordinatore kopš 2018)
• ePAG @EuroBloodNet (kopš 2019)

Kā arī 
• Veselības ministrijas Veselības nozares stratēģiskās padomes locekle kopš 2020
• Valdes locekle Pasaules Hemofilijas federācijā kopš 2020
• Sieviešu komitejas locekle Pasaules Hemofilijas federācijā kopš 2018
• Villebranda slimības komitejas locekle Pasaules Hemofilijas federācijā kopš 2021
• Villebranda slimības komitejas locekle Eiropas Hemofilijas konsorcijā kopš 2019
• Nacionālā Veselības dienesta Konsultatīvās padomes locekle kopš 2018
• EURORDIS HTA Task force dalībniece kopš 2018
• COST Action CA15105 par medikamentu piegāžu pārtraukumiem Latvijas oficiālā pārstāve kopš 2017

Brīvprātīgais darbs visos amatos, izņemot * algu par projektu vadību un interešu aizstāvību 
Sabiedrības integrācijas fonda projektos no 04.-10.2020. 



Avots: Reto slimību atpazīstamība Latvijā, 2020. gada februāris. Aptauja, n=725, Aptaujas rezultāti reprezentatīvi 1,1 miljonam iedzīvotāju 
vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kuri vismaz reizi nedēļā lieto internetu https://retasslimibas.lv/noderiga-informacija/petijumi/

https://retasslimibas.lv/noderiga-informacija/petijumi/


Par cik daudz 
cilvēkiem mēs 

runājam?
• 300 miljoni pasaulē
• 30 miljoni Eiropā
• 140 000 – 160 000 Latvijā
• 11 167 Latvijas Reto slimību reģistrā
• 1246 diagnozes reģistrētas Latvijā
• 6172 diagnozes izpētītas kopumā
Avots: https://retasslimibas.lv/registreti/, 
SPKC un EURORDIS dati 

https://retasslimibas.lv/registreti/


Dauna sindroma biedrība



Vai retas slimības ir prioritāte?

• 2019. gada 23. septembrī Ņujorkā, ASV, Apvienoto nāciju organizācijas augsta 
līmeņa sanāksmē visas 193 ANO dalībvalstis pieņēma politisko deklarāciju par 
vispārējo veselības aprūpi (universal health coverage, UHC), kas pirmo reizi 
vēsturē aicina uz labākas ārstēšanas nodrošināšanu arī cilvēkiem ar retām 
slimībām.

• 2020. gada 25. novembrī pieņemta Eiropas Farmaceitiskā stratēģija, kas paredz arī 
nosegt neapmierinātās vajadzības, t.sk. uzlabot pieejamību medikamentiem reto 
slimību pacientiem.

• EU4Health: Eiropas komisijas prioritātes veselības jomā ietver cīņu pret vēzi (t.sk. 
retie vēži) un Eiropas References tīklu stiprināšanu reto slimību jomā, ar 
pasākumiem veselības aprūpes sistēmas stiprināšanai, veicinot digitālo 
transformāciju un pakalpojumu pieejamību mazaizsargātajām sabiedrības 
grupām, un nodošinot medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamību.

https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/09/UHC-HLM-silence-procedure.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0761
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_en
https://ec.europa.eu/health/ern_en
https://ec.europa.eu/health/ehealth/home_en
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_en
https://ec.europa.eu/health/human-use_en
https://ec.europa.eu/health/md_sector/overview_en


Plāns
• Nacionālais plāns reto slimību jomā Latvijā 2012.-2015.gadam
• Plāns Reto slimību jomā 2017.-2020. gadam
• Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

https://likumi.lv/doc.php?id=294448
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498718


Ceļo dati, nevis pacienti.
Diagnostika un ārstēšana – kā pacienti tiek pie zinošākajiem speciālistiem? Kā speciālisti par to 
informē pacientus? Vai mūsu digitālās iespējas ir pietiekamas, lai sasniegtu mērķus?

22 no 24 ERN + 1 ePAG. 



Vai ENR var 
turpināties kā 

izolētas  
brīvprātīgas 
iniciatīvas?

Avots: 
http://download2.eurordis.org/documents/pdf
/EURORDIS_vision_on_mature_ERNs_FINAL.pdf

http://download2.eurordis.org/documents/pdf/EURORDIS_vision_on_mature_ERNs_FINAL.pdf


Zāles

• Nav datu par tēriņiem no KZS
• Kopumā apakšprogrammas 

33.12.00 "Reto slimību ārstēšana" 
2018.-2020.gadā tika paredzēti 
līdzekļi 16.6 miljonu euro 
apmērā, no kuriem līdz 2020. 
gada vidum iztērēti 51% jeb 8.5 
miljoni euro.
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Citi sfingolipidozes varianti (Gošē slimība)

Citi sfingolipidozes varianti (Fabri slimība) - stacionārā

Mukopolisaharidoze, 2.tips

Urīnvielas cikla metaboliski traucējumi

Sēru saturošo aminoskābju vielmaiņas traucējumi…

Primārs IGF-1 deficīts

Klasiskā fenilketonūrija

Glikogēna uzkrāšanās traucējumi (Pompes slimība)

Mukopolisaharidoze, 1.tips

Tuberozā skleroze

Hemolītiski urēmiskais sindroms

Hemolītiski urēmiskais sindroms

Dišēna muskuļu distrofija

Pārmantots VIII faktora deficīts *

Primāra plaušu hipertensija

Spināla muskuļu atrofija

Pacientu skaits RS zāļu programmā

2018 2019 2020 H1

2018 2019 2020 H1 Kopā
Iztrētie līdzekļi, % no piešķirtā 66 60 36 51
Plānotais pacientu skaits 25 29 33 87
Programmā iekļauto pacientu skaits 18 31 31 80

Avots: https://retasslimibas.lv/reto-slimibu-plana-izpilde/

https://retasslimibas.lv/reto-slimibu-plana-izpilde/


Avots: https://www.efpia.eu/media/554526/patients-wait-indicator-2019.pdf

https://www.efpia.eu/media/554526/patients-wait-indicator-2019.pdf


Avots: https://www.efpia.eu/media/554526/patients-wait-indicator-2019.pdf

https://www.efpia.eu/media/554526/patients-wait-indicator-2019.pdf


cik liela ir cilvēku ar retām slimībām neapmierinātā 
vajadzība pēc adekvātas ārstēšanas?

Kas apkopo datus? Kam un kā tos iesniedz? Kas pieņem lēmumu, kam ko apmaksāt?



Rekomendācijas reto 
slimību nākotnei 

1. Ilgtermiņa integrēti Eiropas un nacionālie plāni un stratēģijas
2. Agrāka, ātrāka un precīzāka diagnostika
3. Pieejamība augsta līmeņa aprūpei
4. Integrēta un uz personu centrēta aprūpe
5. Partnerības ar pacientiem
6. Inovatīvi un no vajadzībām cēlušies pētījumi un attīstība
7. Optimizēti dati pacientu un sabiedrības ieguvumam
8. Pieejama (available, accessible & affordable) ārstēšana 

Avots: https://www.rare2030.eu/recommendations/

https://www.rare2030.eu/recommendations/


Reto slimību nākotne sākas šodien
1. Kopīgs Eiropas politikas ietvars, kas veido konsekventu 

nacionālo plānu un stratēģiju ieviešanu, ko regulāri uzrauga un 
vērtē padome ar visu iesaistīto personu pārstāvjiem.

2. Agrāka, ātrāka un precīzāka reto slimību diagnostika, labāk 
un konsekventi izmantojot harmonizētus standartus un 
programmas visa Eiropā, jaunās tehnoloģijas un inovatīvas 
pieejas, ko veido pacientu vajadzības. 

3. Augsti specializēta veselības aprūpes ekosistēma, ar 
politisko, finansiālo un tehnisko atbalstu Eiropas un nacionālajā 
līmenī, kas ietver visus cilvēkus, kas dzīvo ar retu slimību, ar 
neskaidru diagnozi, aprūpi vai ārstēšanu. 

4. Garantēt cilvēku ar retām slimībām integrāciju sabiedrībā un 
ekonomikā, īstenojot tādu Eiropas un nacionālo palīdzību, kas 
atzīst viņu sociālās tiesības. 

5. Tāda kultūra, kas iedzīvina cilvēku ar retām 
slimībām jēgpilnu piedalīšanos, iesaistīšanos 
un līderību gan publiskajā, gan privātajā 
sektorā.

6. Fundamentālie, klīniskie, translācijas un sociālie 
pētījumi reto slimību jomā vienmēr tiek 
uzturēti kā prioritāte.

7. Maksimāli izmantoti visi dati, lai uzlabotu dzīvi 
un labklājību cilvēkiem ar retām slimībām.

8. Uzlabot reto slimību ārstēšanas (zāļu) 
pieejamību (availability, accessibility and
affordability), piesaistot investīcijas, veicinot 
inovācijas un sadarbību starp valstīm, lai 
novērstu nevienlīdzību. 

Avots: https://www.rare2030.eu/recommendations/

https://www.rare2030.eu/recommendations/


Īsumā

• Steidzami – SVP un RFF plāni
• SDLK vai VM sapulce par RS plāna izpildi un nākotni (alfabētiskā secībā)

• Apaļā galda ieviešana regulārām sapulcēm par progresu
• Budžeta aprēķins 2022. gadam un vidējam termiņam
• Caurspīdīgu diagnožu prioritizēšanas mehānismu radīšana
• Datu aprites sakārtošanas plāns
• ERN iekļaušana nacionālajā veselības sistēmā
• Pacientu vajadzību apzināšanas mehānisms 
• Zāļu pieejamības mehānismu sakārtošana un prioritizēšana

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498718
https://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms


Paldies!
Latvijas Reto slimību alianse
www.retasslimibas.lv
www.facebook.com/retasslimibas.lv

http://www.retasslimibas.lv/
http://www.facebook.com/retasslimibas.lv

