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Въпрос с искане за писмен отговор E-002554/2020
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Stelios Kympouropoulos, Chrysoula Zacharopoulou, Isabel Carvalhais, Ivan Štefanec, José 
Manuel Fernandes, Milan Brglez, Kateřina Konečná, Miriam Dalli, Giorgos Georgiou, Alex 
Agius Saliba, Marianne Vind, Cindy Franssen, Radka Maxová, Katrin Langensiepen, Brando 
Benifei, Tanja Fajon, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marisa Matias, Ádám Kósa, Josianne 
Cutajar, Nils Torvalds, Atidzhe Alieva-Veli, Pascal Durand, José Gusmão, Loucas Fourlas

Относно: Редки заболявания и пригодност за заетост

Съществуват общо около 7 000 редки заболявания (80% от които с генетичен компонент), 
които колективно засягат по-голям брой хора отколкото раковите заболявания. Броят на хората 
с редки заболявания се изчислява на над 400 милиона души в световен мащаб.

В ЕС редките заболявания засягат почти 30 милиона граждани. Тези заболявания често са 
хронични и прогресивни и оказват разрушително въздействие върху благосъстоянието, 
качеството на живот и способността на даден човек да извършва ежедневни дейности. 
Повечето от хората, живеещи с рядко заболяване, имат проблеми с мобилността и трябва да 
се справят с огромни неравенства по отношение на пригодността за заетост и социалното 
приобщаване. Комисията е поела ангажимента да разреши свързаните с редки заболявания 
проблеми, като намали различията и неравенствата по отношение на достъпа на пациентите 
до диагностика, информация и грижи.

По какъв начин Комисията гарантира равен и ранен достъп до ефективни здравни услуги за 
хората, живеещи с редки заболявания, в т.ч. модерно управление и грижи за всички засегнати 
групи пациенти във всички държави членки?

Какви мерки е предприела Комисията, за да засили сътрудничеството с всички заинтересовани 
страни в областта на здравеопазването и социалните въпроси с цел постигане на по-добри 
резултати за пациентите с редки заболявания във всички държави членки?

Какви мерки предприема Комисията, за да гарантира, че хората с увреждания, които имат 
проблеми с мобилността вследствие на редки заболявания, имат равен достъп до 
възможности за заетост, социална закрила и мерки за приобщаване в държавите членки?


