
ИМАМЕ 30 МИЛИОНА ПРИЧИНИ ЕВРОПА ДА 

 ХОРАТА С РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ПОДКРЕПИ

MИЛИОНА
ПРИЧИНИ



ЖИВЕЕМ В ЕЖЕДНЕВНА
СПЕШНА СИТУАЦИЯ  

БЪДЕЩЕТО НА 30 МИЛИОНА ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПА С РЕДКИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗАВИСИ ОТ АКТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПОЛИТИЦИТЕ СЕГА.

Въпреки големия  напредък, вследствие на  научния прогрес, и усилията на 
европейско и национално ниво, твърде много от хората с редки заболявания се 
сблъскват с непосрещнати нужди и неравенство в достъпа си до диагностика, 

лечение, образование и пазара на труда, което ги оставя неинтегрирани 
в обществото. 

В момента няма цялостен подход по отношение на редките заболявания на 
европейско ниво, а политиките изостават от новите технологии.

Присъединете се към EURORDIS и общността на редките заболявания
в кампанията #30милионапричини за нов 

План за действие на ЕС за редките заболявания,
за да не остане без грижа нито един пациент до 2030 г.

В Европа 30 милиона души живеят с рядко заболяване. Всеки един човек, който 
живее с рядко заболяване, е една причина Европа да изработи план за действие за 
редките заболявания, който да не остави без грижа нито един пациент до 2030 г.

Теркел Андерсон,
Президент на EURORDIS, страдащ от рядко заболяване.
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ПОСТАВИ ЯСНИ ЦЕЛИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА 
НА ХОРАТА С РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КЪМ КОИТО 

ДА СЕ СТРЕМИ ВСЯКА ДЪРЖАВА

ХОРАТА С РЕДКИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ ИМАТ ВИСОКО НИВО НА

Редките заболявания често са инвалидизиращи, в много случаи продължителността 
на живота е малка и това има огромно въздействие върху ежедневието на 
пациентите. 70% от редките заболявания засягат деца, и тъй като 72% от тези 
състояния са генетични, следователно те засягат и бъдещите поколения. 
Пациентите с редки заболявания също така споделят, че получават по-лоши 
здравни грижи в сравнение с пациентите с други хронични заболявания.1

Това ги прави също уязвими и дискриминирани членове на обществото: пандемията 
от COVID-19 показа какво влияние може да има това, като 84% от европейците с 
рядко заболяване са декларирали нарушения в грижите, които получават.2 Те са 
непропорционално засегнати от стигматизиране, дискриминация и обществено 
маргинализиране.
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НАСОЧИ ФОКУСА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ В ПОСОКА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО НАУЧНИЯ,

ТЕХНОЛОГИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН НАПРЕДЪК ЗА ВСЕКИ 
ЧОВЕК С РЯДКО ЗАБОЛЯВАНЕ В  ЕВРОПА

СЕГАШНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА РЕДКИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ    СА ОСТАРЕЛИ

Препоръката на Съвета на ЕС от 2009 г. предоставя на полето на редките 
заболявания рамка за изграждане на голяма част от инфраструктурата, която 
виждаме днес, включително Европейски референтни мрежи (ЕРМ) и Национални 
планове и стратегии в 23 държави в Европа.

Въпреки това националните планове в голямата си част не отговарят на 
съвременната реалност, ЕРМ не са надлежно интегрирани в здравните системите 
на държавите членки и това законодателство изостава от напредъка на науката и 
технологиите. Пример за това е скринингът на новородени и иновативните лечения, 
които могат да предоставят нови начини за диагностициране и терапия на хората 
с редки заболявания. Това трябва да се случи на равнопоставен принцип по цяла 
Европа.
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СЪБЕРЕ НА ЕДНО МЯСТО ВСИЧКИ АКТИВНОСТИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО НАСТОЯЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

ОВБЪРЗАНО С РЕДКИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КЪДЕТО ЕС МОЖЕ 
ДА ДОПРИНЕСЕ В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ЧРЕЗ ЕДИННА 

РАМКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ГРИЖАТА 
ЗА ПАЦИЕНТИТЕ. 

РЕДКИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
НЕ ДЕЙСТВАТ   НА КЛЪСТЕРИ

Към момента няма всеобхватна стратегия за редките заболявания на европейско 
ниво. Същността на редките заболявания, които засягат по-малко от 1 на 2000 души 
и наброяват над 6000 различни заболявания, изисква сътрудничество между 
експерти изследователи от цяла Европа, за да се постигне възможно най-доброто 
лечение и грижа.

И макар в отделни райони да има клъстери с добри практики и отлична работа, 
редките заболявания не действат на географски или тематични клъстери. Хората с 
редки болести ще изпуснат възможността да разгърнат потенциала си, ако на 
европейско ниво фокусът не се смени в посока създаване на обща стратегия, която 
да разглежда цялостния процес, да включва експертизата на пациентските 
организации и да събира на едно място данни и научни изследвания.

Прогнозното проучване „Rare 2030“ отправя осем препоръки под формата на пътна 
карта, които ще спомогнат за постигане на гореспоменатите цели през 
следващото десетилетие. Те трябва да се имплементират в конкретен Европейски 
план за действие за редките заболявания.
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ДЕЙСТВАЙТЕ СЕГА!

Поставените на европейско ниво амбиции и инфраструктура влияят върху начина, 
по който всеки отделен човек с рядко заболяване бива диагностициран и обгрижван, 

както и на отношението на обществото към него.

Планът за действие ще работи за постигането на три цели, което да доведе до 
подобряване живота на хората с редки заболявания:

Поискайте от вашите политици на национално ниво да подкрепят 
нашия призив за Европейски план за подкрепа за редките заболявания 

сега, за да не остане без грижа нито един човек с рядко заболяване!

ЗА EURORDIS 

EURORDIS-Rare Diseases Europe, е уникален алианс с нестопанска цел от 962 
организации на пациенти с редки заболявания от 73 държави, които работят 
заедно за подобряване на живота на 30-те млн. души, живеещи с редки заболявания 
в Европа. Чрез свързване на пациенти, семейства и пациентски групи, както и чрез 
обединяване на всички заинтересовани страни и мобилизиране на общността за 
редките заболявания, EURORDIS укрепва гласа на пациентите и формира 
изследвания, политики и услуги за пациентите.
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