EUROPOS REFERENCIJOS CENTRŲ TINKLAI
RETOS, MAŽAI PAPLITUSIOS IR SUDĖTINGOS LIGOS
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Sveikata

KAS YRA ERCT?

E

uropos referencijos centrų tinklai
(ERCT) – tai virtualūs tinklai,
jungiantys visos Europos sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjus. Jų tikslas –
gydyti sudėtingas ir retas ligas ar būkles,
kurioms reikalingas labai specializuotas
gydymas ir sutelktos žinios bei ištekliai.
Paciento ligai diagnozuoti ir gydyti ERCT
koordinatoriai, naudodamiesi specialia IT
platforma ir telemedicinos priemonėmis,
burs virtualius įvairių medicinos sričių
specialistų konsiliumus. Šitaip keliaus
ne pacientai, kurie galės likti jiems
patogioje namų aplinkoje, o medicinos
žinios ir patirtis.

KIEKVIENAIS METAIS ERCT
PADĖS TŪKSTANČIAMS
PACIENTŲ
GERESNĖ PRIEŽIŪRA
IR DIAGNOSTIKA

NAUJI GYDYMO BŪDAI
GERESNI DUOMENYS

GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
INFORMACIJOS RINKIMAS
VIENODAS PRIEINAMUMAS

KAIP ERCT PADĖS
PACIENTAMS?
Europos Sąjungoje viena iš 6 000–8 000
retųjų ligų serga arba sirgs apie 30 milijonų
žmonių. Daugelis retųjų ligų kelia nuolatinį
skausmą ir kančias, o kai kurios gali būti
pavojingos gyvybei. Labai nukenčia ir jomis
sergančių pacientų, tarp kurių – daug vaikų,
gyvenimo kokybė.
Dar vienas neigiamas retų ligų ar sudėtingų
būklių aspektas – informacija dažnai būna
neprieinama pacientui jo gyvenamajame
regione ar šalyje dėl specialių žinių
trūkumo arba jų fragmentiškumo. Todėl
daug pacientų nesulaukia tinkamo jų
simptomų paaiškinimo, negauna reikiamos
informacijos apie gydymo galimybes.
Dėl šių priežasčių daug pacientų ir jų
šeimų pasikliauna internetine gydytojų
ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų,
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turinčių tokios patirties ir galinčių jiems
suteikti kuo daugiau galimybių išgyventi,
paieška.
ERCT, sujungdami žinias ir patirtį, iš
įvairių šalių suteiks sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjams prieigą prie didesnių
ekspertinių žinių išteklių. Pacientams tai
suteiks daugiau galimybių sulaukti tikslios
diagnozės ir konsultacijų dėl geriausio
gydymo, atitinkančio jų būklę.
Pavieniai pacientai tiesiogiai naudotis
ERCT negali. Tačiau jei pacientas sutinka
ir laikomasi jo nacionalinės sveikatos
apsaugos sistemos taisyklių, sveikatos
paslaugų teikėjas gali jį pasiųsti į atitinkamą
savo šalies ERCT informacijos centrą.

EUROPOS
BENDRADARBIAVIMAS
Komisija,bendradarbiaudama su valstybėmis
narėmis, medikų bendruomene ir pacientų
organizacijomis,
ėmėsi
vadovauti
plėtojant šį unikalų ERCT modelį:
pirmą kartą sveikatos priežiūros srityje
sukurta oficiali savanoriško visos ES
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų

bendradarbiavimo struktūra, kuri bus
tiesiogiai naudinga pacientams.
Pirmieji ERCT jau apima daugumą
ligų grupių, įskaitant kaulų sistemos
sutrikimus, hematologines ligas, vaikų
onkologines ligas ir imunodeficitą.

Išgirsti, kad penkiolikmetė dukra serga
nepagydoma liga, nes jos gydytojai su tokia liga nėra susidūrę
ir nežino, koks gydymas galėtų išgelbėti jos gyvybę,
būtų siaubinga bet kuriam tėvui.
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
KITOSE VALSTYBĖSE
NARĖSE DIREKTYVA
ERCT steigiami pagal 2011 m. Direktyvą dėl
pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos
priežiūros paslaugas. Ši direktyva leidžia
pacientams lengviau gauti informacijos
apie sveikatos priežiūrą ir suteikia daugiau
gydymo galimybių.

TOLESNI VEIKSMAI
Pirmieji ERCT bus sukurti ir pradės veiklą 2017 m. Bus skelbiami kvietimai naujiems
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams prisijungti prie esamų ERCT ir teikti paraiškas
dėl naujų ERCT.
Per ateinančius penkerius metus ERCT bus visiškai išplėtotas ir tūkstančiai ES pacientų,
sergančių retomis ligomis ar kenčiančių nuo sudėtingų būklių, netruks pajusti jų naudą.
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