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VIENLĪDZĪBA
cilvēkiem ar
RETU SLIMĪBU?
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Ko VIENLĪDZĪBA nozīmē cilvēkiem ar 
retām slimībām?
Vienlīdzība praksē nozīmē apmierināt specifiskas 
cilvēku vajadzības un likvidēt šķēršļus, kas kavē 
pilnīgu iekļaušanos sabiedrībā. Cilvēkiem ar 
retu slimību vienlīdzība nozīmē sociālās iespējas, 
nediskrimināciju izglītībā un darbā, kā arī 
vienlīdzīgu piekļuvi veselības un sociālajai 
aprūpei, diagnostikai un ārstēšanai.

Reto slimību dienā aicinām rīkoties, lai cilvēkiem 
ar retu slimību būtu vienlīdzīgas iespējas 
pilnvērtīgi piedalīties ģimenes, darba un 
sociālajā dzīvē.

Reto slimību dienas ilgtermiņa mērķis nākamajai 
desmitgadei ir paaugstināt vienlīdzību cilvēkiem 
ar retu slimību un viņu ģimenēm.

Izaicinājums

Pasaulē dzīvo 300 miljoni cilvēku ar retu 
slimību – šie cilvēki un viņu ģimenes ik dienu 
sastopas ar dažādām grūtībām. Šī populācija ir 
neaizsargāta un pamesta novārtā, nesamērīgi 
bieži pakļauta aizspriedumiem, diskriminācijai un 
sociālajai marginalizācijai gan personīgajā 
sociālajā vidē, gan sabiedrībā kopumā.

Pasaulē ir vairāk nekā 6000 reto slimību – tās ir 
hroniskas, progresējošas, deģeneratīvas, izraisa 
invaliditāti un bieži ir dzīvībai bīstamas. Katra no 
šīm slimībām ir reti sastopama, pacienti ir 
izkaisīti pa visu pasauli, un pieejamā informācija 
ir skopa. Veselības un atbalsta sistēmas ir 
veidotas bieži sastopamām slimībām, tāpēc 
cilvēki ar retām slimībām sastopas ar 
nevienlīdzību diagnostikas,

Galvenie DATI par retajām slimībām

aprūpes un ārstēšanas piekļūstamībā.

Tāpat cilvēki ar retām slimībām sastopas ar 
diskrimināciju darbā, skolā un atpūtā. 
Piemēram, EURORDIS “Reto slimību barometra” 
aptaujā “Balansējot starp aprūpi un ikdienu reto 
slimību kopienā” 94% no respondentiem, kuri 
ziņoja par grūtībām iegūt augstāko izglītību, 
norādīja, ka slimība ir ierobežojusi viņu 
profesionālās izvēles.

Cilvēku ar retām slimībām INTEREŠU 
PĀRSTĀVĪBA ceļā uz SOCIĀLU 
IEKĻAUŠANU
Lai panāktu vienlīdzīgu sociālo iekļaušanu 
cilvēkiem ar retu slimību, vispirms nepieciešama 
holistiska pieeja aprūpei, apmierinot pilnu 
veselības, sociālo un ikdienas vajadzību spektru, 
kā norādīts EURORDIS nostājas ziņojumā par 
holistiskas, uz cilvēku orientētas aprūpes 
panākšanu, nevienu nepametot novārtā.

ANO Darba plāns 2030 un Ilgtspējīgas attīstības 
mērķi (Sustainable Development Goals – SDG) 
sniedz nozīmīgu ietvaru, lai noteiktu pilnu 
vajadzību spektru cilvēkiem ar retām slimībām. 
Izvirzītie mērķi skar svarīgus jautājumus, tostarp 
izglītību, dzimumu, darbu un nevienlīdzību. 
Cilvēku ar retām slimībām vajadzību 
apmierināšana ir būtiska, lai varētu īstenot 
ANO Darba plānu 2030, ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un apņemšanos nevienu nepamest 
novārtā.

Kā panākt vienlīdzību cilvēkiem ar
retām slimībām?
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Reto slimību iekļaušana 
VISAPTVEROŠĀ VESELĪBAS APRŪPĒ, lai 
neviens netiktu atstāts novārtā 
vienlīdzību, un cilvēki ar retām slimībām jāiekļauj 
nacionālajās stratēģijās visaptverošas veselības 
aprūpes sasniegšanai, kā arī būtiskajos veselības 
aprūpes pakalpojumu grozos. Visaptveroša 
veselības aprūpe nodrošina, ka ikviens cilvēks 
jebkurā vietā var saņemt kvalitatīvus 
nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus, 
tā dēļ nenonākot finansiālās grūtībās. 
Visaptverošai veselības aprūpei ir trīs seguma 
virzieni – populācija, pakalpojumi un segto 
izmaksu attiecība.

Visaptveroša veselības aprūpe balstīta tiesībās uz 
veselību, un tās īstenošanai nepieciešama 
spēcīga politiskā līderība.

2019. gada septembrī visas 193 ANO dalībvalstis 
pieņēma Politisko deklarāciju par visaptverošu 
veselības aprūpi, kas ietver nepieciešamību 
mērķtiecīgāk risināt problēmas, kas skar retās 
slimības. Lai arī politikas attiecībā uz atbalstu reto 
slimību kopienai dažādās valstīs atrodas atšķirīgos 
attīstības posmos, jebkura valsts var pieņemt 
lēmumus, lai retās slimības integrētu nacionālajā 
visaptverošas veselības aprūpes modelī vai pieejā. 
Arī sākot ar mazumiņu, var strauji panākt lieliskus 
rezultātus.

Valdības var koncentrēties uz 1) plašāku segumu 
attiecībā uz cilvēkiem ar retām slimībām, veicinot 
redzamību, kodifikāciju un diagnostiku; 2) jaunu 
pakalpojumu pieejamību un esošo pakalpojumu 
pielāgošanu cilvēku ar retām slimībām 
vajadzībām un 3) reto slimību kopienas 
aizsargāšanu pret turpmākiem finansiāliem 
apgrūtinājumiem.
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APVIENOTO NĀCIJU ĢENĒRĀLĀS 
ASAMBLEJAS REZOLŪCIJA par 
CILVĒKIEM AR RETĀM SLIMĪBĀM
Lai panāktu vienlīdzību cilvēkiem ar retām 
slimībām, valstīm kopīgi jāīsteno 
starpdisciplināri, holistiski un uz cilvēku vērsti 
pasākumi, kas novērš diskrimināciju un veicina 
vienlīdzīgas iespējas iesaistīties sabiedrībā.

Lai īstenotu šos sabiedrībai nozīmīgos 
pasākumus, Reto slimību NVO komiteja, 
Starptautiskā reto slimību organizācija un 
EURORDIS, pārstāvot reto slimību kopienu, aicina 
ANO dalībvalstis pieņemt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Ģenerālās asamblejas (United 
Nations General Assembly – UNGA) Rezolūciju.

UNGA Rezolūcija noteiks globālu sadarbību, 
nacionālās stratēģijas un politikas, kā arī cilvēku 
ar retām slimībām iekļaušanu Apvienoto Nāciju 
Organizācijas, tās aģentūru un iestāžu darbā.

GALVENIE SASNIEGUMI CEĻĀ UZ 
VIENLĪDZĪBU
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Kā es varu veicināt vienlīdzību?
Uzrakstiet vēstuli galvenajam politikas 
veidotājam savā kopienā, parādot, cik 
svarīgi ir apmierināt cilvēku ar retām 
slimībām vajadzības, un iepazīstinot viņu 
ar šo faktu lapu.

Rīkojiet Retās slimību dienas pasākumu 
tiešsaistē, atspoguļojot galvenās 
problēmas vietējā un valsts mēroga 
politikā attiecībā uz reto slimību kopienu. 
Uzaiciniet uz šo pasākumu politikas 
veidotājus.

Reto slimību dienā pievērsiet dienā 
pievērsiet lai izplatītu jaunas iniciatīvas 
reto slimību kopienas labā.
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Virzība uz 
ANO

Rezolūciju
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GALVENIE AVOTI UN INFORMĀCIJA

Par retajām slimībām

• Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database,
European Journal of Human Genetics, by EURORDIS-Rare Diseases Europe, Orphanet & Orphanet
Ireland.

• EURORDIS press release: New scientific paper confirms 300 million people living with a rare disease
worldwide

• What is a rare disease webpage (on rarediseaseday.org)
• Rare Disease Day 2020 Infographics
• Dr Tedros tweet 28.02.19
• Opening Remarks by H.E. Mr. Sven Jürgenson, Permanent Representative of Estonia at the Rare

Disease Day Policy Event, New York, 21 February 2019

Reto slimību ietekme uz dzīvi ikdienā

• EURORDIS position paper: Achieving Holistic Person-Centred Care to Leave No One Behind
• Rare Barometer survey report on ‘Juggling care and daily life: The balancing act of the rare disease

community’
• Rare Barometer survey infographic on ‘Juggling care and daily life: The balancing act of the rare

disease community’
• Disability and rare disease: towards person-centred care for Australians with rare diseases, The

McKell Institute
• Rare Barometer survey on rare disease patients’ experience of COVID-19

Personu ar retām slimībām cilvēktiesības

• Human Rights Council Resolution on access to medicines and vaccines
• UN Convention on the Rights of People with Disabilities
• Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities to 73rd Session of the

UNGA

Retās slimības ilgtspējīgas attīstības mērķos un vispārējais veselības nodrošinājums

• Rare Diseases International position paper: Universal health coverage
• Universal Health Coverage campaign toolkit
• State of UHC implementation report
• UHC for Rare Diseases Campaign
• Development of the roadmap on access to medicines and vaccines 2019-2023
• News article, RDI: United Nations human rights body stresses the need to address rare diseases

within Universal Health Coverage
• EURORDIS press release: UN Member States include rare diseases in political declaration on

universal health coverage
• NGO Committee for rare diseases press release: Rare Disease Day 2019 Policy Event at the United

Nations
• NGO Committee for rare diseases event report: Rare Disease Day 2019 Policy Event at the United

Nations
• NGO Committee for rare diseases event report: The Right to Health: The Rare Disease Perspective,

Rare Diseases International Policy Event 2017
• NGO Committee for rare diseases event report: Global Gathering for Rare Diseases: Inauguration

of the NGO Committee for Rare Diseases 2016



6

www.RArEDISEASeDAY.org




