Międzynarodowy portal poświęcony chorobom rzadkim i lekom
sierocym łączący opiekę medyczną i badania naukowe

Globalne konsorcjum poprawiające dostępność informacji, świadomość,
popularyzujące wiedzę w dziedzinie rzadkich chorób

www.orpha.net

Zawartość bazy danych i strony
internetowej

Orphanet w liczbach
Darmowa strona dostępna w 7 językach
47 milionów stron obejrzanych w 2016 roku
12 milionów dokumentów PDF pobranych w 2016 roku
Zawartość uznana przez IRDiRC (International Rare
Diseases Research Consortium)

Choroby
6,084
3,715
2,630
5,299

chorób rzadkich z kodyfikacją: numery ORPHA
genów związanych z 3,566 rzadkimi chorobami
chorób indeksowanych terminologią HPO
chorób z informacją o częstości /częstotliwości występowania

Opisy rzadkich chorób w 11
językach
4,089
3,314
3,299
3,159
3,074
1,182
663
167
647
424
103

angielskim
włoskim
francuskim
niemieckim
hiszpańskim
portugalskim
duńskim
fińskim
polskim
greckim
słowackim

Odnośniki do jednostek/źródeł
eksperckich w 40 krajach świata
21,791
7,230
2,537
1,676
42,982
1,856
2,475
2,455
744
621
142

profesjonalistów
centrów eksperckich
organizacji pacjentów
laboratoriów medycznych
testów diagnostycznych
laboratoriów naukowych
projektów badawczych
testów klinicznych
rejestrów pacjentów
baz z opisanymi mutacjami
biobanków
Dane z Raport z działalności Orphanet w 2016

48% specjalistów w dziedzinach medycznych
22% pacjentów, rodzin i grup wsparcia
Oprócz tego naukowcy, osoby związane z przemysłem, decydenci,
studenci
Najbardziej cenione informacje: teksty dotyczące chorób, listy chorób,
dane epidemiologiczne i wytyczne kliniczne*
* Annual Orphanet Users’ Survey 2017

Użytkownicy

Około 1,100,000 odwiedzających miesięcznie , z 232 krajów

Nasza misja
Orphanet powstał we Francji w 1997 roku w chwili pojawienia się internetu, w celu zebrania wiedzy na temat
rzadkich chorób *, poprawy diagnozowania, opieki i leczenia pacjentów z rzadkimi chorobami. Inicjatywa ta
stała się europejskim przedsięwzięciem w 2000 r., wspieranym dotacjami Komisji Europejskiej: Orphanet
stopniowo wzrastał do konsorcjum 40 państw, w Europie i na całym świecie.
2017 to 20. rocznica Orphanetu: wraz z wiekiem pojawiają się nowe wyzwania wynikające z szybko
rozwijającego się krajobrazu politycznego, naukowego i informatycznego. Teraz kluczowe znaczenie ma
pomoc skierowana do wszystkich odbiorców w dostępie do wiarygodnych informacji dostępnych w
Internecie, aby zapewnić możliwość identyfikacji pacjentów z rzadkimi chorobami i przyczyniać się do
generowania wiedzy, obejmującej właściwie opracowane, przeanalizowane oraz będące do szerokiego
wykorzystania dane naukowe.
* Rzadką chorobą w bazie danych Orphanet jest choroba występująca z częstością nie większą niż 1 na 2000 mieszkańców w Europie, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 141/2000
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. W sprawie sierocych produktów leczniczych.

DZIAŁANOŚĆ BEZ GRANIC

Członkowie Orphanetu i punkty kontaktowe na świecie

Skład członków Konsorcjum Orphanet
50%
Szpital uniwersytecki/szpital
14% Ministerstwo Zdrowia
14% Ośrodek naukowo-badawczy
12% Instytut zdrowia publicznego
7%:
Fundacja/stowarzyszenia inne niż organizacje pacjentów
3%:
Organizacje pacjentów

Orphanet jest wielostronnym, reprezentującym interesy wielu
grup/instytucji rządowych i pozarządowych, globalnym
konsorcjum 40 państw, koordynowanym przez INSERM
(Francuski Narodowy Instytut Zdrowia i Badań
Medycznych) w Paryżu.
Główny zespół firmy INSERM zarządza bazą danych oraz
nomenklaturą rzadkich chorób Orphanet (każda z
unikalnym
numerem
ORPHA),
klasyfikacją,
encyklopedią i ontologią Orphanet (Orphanet Ontology
of Rare Diseases, ORDO - uznany zasób IRDiRC). Kraje
konsorcjum uczestniczą w opracowywaniu bazy danych
eksperckich zasobów w każdym kraju i encyklopedii.
Główne zasoby Orphanet są finansowane przez INSERM,
francuskie Ministerstwo Zdrowia i Komisję Europejską.
Działalność krajowa Orphanet jest finansowana przez
instytucje krajowe i (lub) konkretne umowy.
Orphanet jest zarządzany przez
Zarząd Członków
Konsorcjum, nadzorowane przez Międzynarodową Radę
Doradczą Interesariuszy.

NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC
SPOŁECZNOŚCI Z CHOROBAMI RZADKIMI
• Przyczynić się do poprawy wiedzy na temat
rzadkich chorób
• Zapewniać wysokiej jakości informacje na
temat rzadkich chorób oraz równy dostęp do
wiedzy dla wszystkich zainteresowanych stron
• Opracowywać
nomenklaturę
rzadkich
chorób Orphanetu (numery ORPHA), która
ma zasadnicze znaczenie dla poprawy
widoczności rzadkich chorób w systemach
informacji o zdrowiu i badaniach
Relacyjna baza danych koncentruje się wokół unikalnej, klinicznej
nomenklatury rzadkich chorób, odnośników do innych zasobów

NAJWAŻNIESJSZE
OSIĄGNIĘCIA W 2016

WSPÓŁPRACA Z NIH-NCATS CENTRUM INFORMACJI O CHOROBACH GENETYCZNYCH I RZADKICH
Partnerstwo między Orphanet a Centrum Informacji o
Chorobach Genetycznych i Rzadkich Chorobach
(GARD), prowadzone przez Narodowe Instytuty Zdrowia
Narodowe
Centrum
Zaawansowanych
Nauk
Translacyjnych (National Institutes of Health – National
Center

for

Advancing Translation

Sciences, NIH-NCATS)

zostało tego
założone
w 2016 roku.
Celem
partnerstwa
jest wzajemne wspieranie wysiłków obu stron w zapewnieniu pełnej i aktualnej
informacji o rzadkich chorobach.
W pierwszym kroku nazewnictwo Orphanet i GARD jest ujednolicane, aby umożliwić jednoznaczne
odwoływanie się między tymi dwoma zasobami. W drugim etapie streszczenia Orphanetu dotyczące
chorób, dla których GARD nie ma informacji (wraz z linkami do odpowiedniej strony choroby w Orphanecie i
logo Orphanetu) zostaną uwzględnione w GARD. Takie partnerstwo poprawi widoczność Orphanetu w
Stanach Zjednoczonych i jest jednym z nieustannych starań o włączenie nomenklatury Orphanetu do
różnych zasobów rzadkich chorób zarządzanych przez NIH (np. UMLS, ClinVar, MedGen, GTR).
HARMONIZACJA INFORMACJI DOTYCZĄCEJ FENOMU: KOORDYNACJA PROJEKTU E-RARE3 HIPBI-RD

Od stycznia 2016 r. Orphanet koordynuje
trzyletnie przedsięwzięcie ERare3 ERANET
projekt HIPBI-RD - Ujednolicenie informacji
dotyczących
fenomów
w
celu
zwiększenia
interoperacyjności
w
obszarze RD: www.hipbi-rd.net
Harmonizacja
informacji
na
temat
fenomów
(fenotypów
fizycznych
biochemicznych) (ang. phenomics), w tym
zaburzeń i cech fenotypu, które są
przechowywane w różnych źródłach
(rejestry
pacjentów,
bazy
danych,
rejestry) w sposób niestandardowy, jest
podstawą do opracowywania danych
niezbędnych
wspierania społeczności
badań.
Ma
na celu do
dostarczenie
zintegrowanego, specyficznego dla konkretnej choroby
rzadkiej systemu informatycznego, który ujednolici informację o fenomach zawarte w bazach danych
i plikach pacjentów na całym świecie, a tym samym przyczynia się do ich interoperacyjności. Ten
system będzie składał się z zestawu narzędzi i ontologii, zoptymalizowanych do współpracy i
dostępnych dla klinicystów i naukowców za pośrednictwem powszechnie używanych narzędzi
softwerowych.

Dodatkowo, system ten poprawi i usprawni interpretację wariantów identyfikowanych poprzez
sekwencjonowanie eksomów i całych genomów poprzez ujednolicenie zbieranych danych
fenotypowych.

NAJWAŻNIEKJSZE W 2016
ORPHANET NA OTWARCIU NGO ( NON-GOVERMENT)
KOMITETU DO SPRAW CHORÓB RZADKICH

POWOŁANIE EUROPEJSKIEGO PROJEKTU
JOINTACTION DLA NOWOTWORÓW RZADKICH

W listopadzie 2016 r. NGO Komitet ds. Rzadkich
Chorób został powołany w Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku pod patronatem
Conference of NGOs in Consultative Relationship
with the United Nations (CoNGO).

Orphanet jest obecnie członkiem Europejskiego
Wspólnego Działania dot. Rzadkich Nowotworów
(www.jointactionrarecancers.eu), którego celem
jest zintegrowanie i zmaksymalizowanie wysiłków
UE, państw członkowskich UE i wszystkich
zainteresowanych stron w celu poprawy jakości
opieki i badań nad rzadkimi nowotwory.
Orphanet uczestniczy w wielu pakietach
roboczych, w szczególności w kwestiach takich
jak gromadzenie danych epidemiologicznych
rzadkich chorób nowotworowych, informacje o
ośrodkach
eksperckich
rzadkich
chorób,
wytycznych dotyczących praktyki klinicznej i
nomenklatury oraz klasyfikacji.

Na spotkaniu, na którym Konsorcjum Orphanet
potwierdziło poparcie dla celów Komitetu,
Orphanet został przedstawiony jako globalna
organizacja dedykowana rzadkim chorobom.
Ana Rath w imieniu Konsorcjum Orphanet
podpisała akt założycielski "Rzadkie choroby i
Cele Zrównoważonego Rozwoju UN". Orphanet
wkrótce formalnie przyłączy się do komisji.

Zapewnia się również wspólne działania w
ramach Europejskiego Programu Joint Action dot.
Rzadkich Chorób, RD-Action, koordynowane
przez Orphanet.

PLATFORMA ZARZĄDZANIA DANYMI ORPHANETU

NOWE PRZEDSTAWIENIE DIAGNOSTYCZNYCH TESTÓW

Platforma Zarządzania WiedząOrphanet
(https://curation.orphanet.org/)
została
opracowania w 2016 r. przez partnerów
konsorcjum RD-Action w Australii w Instytucie
Garvan.
Ta platforma umożliwia specjalistom w
dziedzinie rzadkich chorób obróbkę danych z
bazy Orphanet w zrozumiały i przejrzysty
sposób.

Nowa prezentacja testów diagnostycznych
pojawiła się na stronie internetowej Orphanet w
2016, rozszerzając dostępne narzędzia o więcej
informacji dla użytkowników i umożliwiając im
filtrowanie wyników według specjalności /celu,
techniki,
wskazania,
danych
dotyczących
zarządzania jakością (akredytacja i uczestnictwo
w programach EQA), laboratorium i jakość testów
(akredytowanych / uczestniczących w EQA), a
także w kraju, w którym znajduje się laboratorium.

PRZEJŚCIE DO OTWARTEGO MODELU
OPRACOWYWANIA DANYCH
Od 2016 r. rozpoczęło się przejście na bardziej
otwarty model opracowywania encyklopedii i
członkowie zespołów Orphanet ze Słowacji i
Irlandii przejęli odpowiedzialność za część
pisanych w języku angielskim tekstów. Inne kraje
też dołączą do tego działania.

Nasze kluczowe cele
POPRAWA WIDOCZNOŚCI

GENEROWANIE WIEDZY

W globalnej społeczności musimy zrozumieć siebie,
chociaż nie umiemy mówić w tym samym języku. Z
tego względu istotne znaczenie ma stabilna
nomenklatura,
skorelowana
z
innymi
międzynarodowymi terminologiami.
Aby poprawić widoczność rzadkich chorób w
systemach
informacyjnych,
firma
Orphanet
opracowała i utrzymuje unikalną, wielojęzyczną
nomenklaturę rzadkich chorób, wokół której
budowana jest reszta relacyjnej bazy danych.
Każda choroba ma przypisany unikatowy numer
ORPHA (lub kod ORPHA): włączenie tych kodów do
systemów informacji o zdrowiu i badaniach ma
zasadnicze znaczenie w zapewnieniu widoczności
rzadkich chorób i współpracy różnych systemów. Ta
nomenklatura jest zgodna z innymi terminologiami:
OMIM, ICD, SNOMED-CT, MedDRA, UMLS, MeSH,
GARD. To wzajemne odniesienie jest kluczowym
krokiem w kierunku interoperacyjności baz danych.

Aby rozwijać i uporządkować dane naukowe w
bazie danych Orphanet, Orphanet współpracuje z
ekspertami z całego świata, od pracowników służby
zdrowia i badaczy, do osób reprezentujących
pacjentów i specjalistów z sektora medycznego i
społecznego.

Osoby z rzadkimi chorobami są rozproszone po
całym świecie, podobnie jak eksperci od tych
chorób. Orphanet zapewnia ekspertom i pacjentom
dostęp do katalogu usług specjalistycznych w 40
krajach, takich jak centra specjalizacji, laboratoria i
testy diagnostyczne,
organizacje
pacjentów,
projekty badawcze i badania kliniczne. Linki takie
promują tworzenie sieci kontaktów, eliminują
izolację i pomagają w nawiązaniu odpowiednich
odniesień.

DOSTARCZANIE INFORMACJI
Aby
móc
zaspokoić
potrzeby
światowej
społeczności,
Orphanet
wykorzystuje
wiedzę
specjalistów z całego świata, Orphanet opracowuje
encyklopedię
rzadkich
chorób,
stopniowo
tłumaczone na 7 języków są bazy danych
(angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki,
holenderski , Portugalski) z tekstami także w języku
polskim, greckim, słowackim, fińskim i rosyjskim,
dostępne bezpłatnie online.

Bogactwo danych w Orphanet i sposób ich
usystematyzowania pozwala uzyskać dodatkową
wiedzę, pomagając zgrupować dane, które
czasem
mogą
wydawać
się
elementami
nierozwiązywalnej zagadki. Integracja danych
zwiększa ich wartość i możliwość interpretacji.
• Orphanet dostarcza standardów do identyfikacji
rzadkiej
choroby,
w
szczególności
za
pośrednictwem
nomenklatury
Orphanet,
kluczowego czynnika do interoperacyjności.
• Orphanet dostarcza zintegrowane, nadające się
do ponownego użytku dane istotne dla badań na
platformie www.orphadata.org i stanowiące
usystematyzowane
słownictwo dla rzadkich
chorób, Orphanet Ontology of Rare Diseases
(ORDO).

Te kluczowe zasoby przyczyniają się do poprawy
interoperacyjności danych dotyczących rzadkich
chorób na całym świecie oraz w dziedzinach opieki
zdrowotnej i badań. Są one zintegrowane z kilkoma
projektami z zakresu bioinformatyki i infrastrukturą na
całym świecie w celu poprawy diagnostyki i
leczenia.
Orphanet zobowiązuje się do współpracy z
partnerami z całego świata, aby pomóc w
rozwiązaniu zagadki jaką są choroby rzadkie.
disease

Orphanet integruje i zapewnia dostęp do wysokiej
jakości informacji opracowywanych na całym
świecie, takich jak wytyczne dotyczące praktyki
klinicznej oraz informacje dostosowane do ogółu
społeczeństwa.

phenotype

gene

disability

Kluczowe elementy polityki
DANE DOTYCZĄCE POLITYKI ORPHANET - DANE ZGODNE Z WYMOGAMI
Orphanet koordynuje nadal jeszcze realizowany
europejski program dotyczący rzadkich chorób
Joint Action on Rare Diseases (RD-Action) i ma
wkład w pracę Sekretariatu Naukowego IRDiRC:
Orphanet i jego dane są kluczowe dla
informowania o polityce zdrowotnej i badawczej.
Obecność Orphanetu w krajach partnerskich
okazała się również ważnym katalizatorem w
zwiększaniu świadomości o rzadkich chorobach,
w szczególności w odniesieniu do krajowych
programów politycznych.
Efektem jest symbiotyczny układ, łączący dane
Orphanetu i politykę dotyczącą rzadkich chorób:
• Orphanet dostarcza opracowane informacje
(Orphanet Report Series), a także dane do
corocznych raportów dotyczących sytuacji w
zakresie rzadkich chorób w Europie (State of the
Art) i stanu badań (State of the Play). Dane
Orphanet okazały się niezbędne do wdrożenia
środków politycznych, takich jak desygnowanie
ośrodków specjalizujących się w rzadkich
chorobach na szczeblu krajowym poprzez
określenie, gdzie specjaliści i eksperci mają
siedzibę w danym kraju.
• Dane Orphanetu mogą odpowiadać na potrzeby
polityki: na przykład dane o laboratoriach
przeprowadzających testy diagnostyczne w
rzadkich chorobach ewoluowały w Orphanet w
celu ułatwienia transgranicznego testowania.

• W 2009 r. Rada Unii Europejskiej zaleciła
wszystkim
państwom
członkowskim
UE
opracowanie krajowych planów lub strategii
mających na celu reakcję
na wyzwania
stawiane przez rzadkie choroby. Zalecono
włączenie się do sieci Orphanet, w wyniku
czego wiele krajowych planów lub strategii
opracowano z wykorzystaniem Orphanetu i
kodyfikacji Orpha jako kluczowych elementów.
• Orphanet jest również wymieniany w dyrektywie
UE dotyczącej transgranicznej opieki zdrowotnej
(2011) jako kluczowe źródło pomagające
"pracownikom
służby
zdrowia
[...]
w
prawidłowym diagnozowaniu rzadkich chorób".
• Działania i zasoby Orphanetu są również
poparte kilkoma kluczowymi zaleceniami
politycznymi wydanymi przez komisje eksperckie
w Komisji Europejskiej w takich sprawach, jak
kodyfikacja rzadkich chorób, ośrodki eksperckie,
europejskie sieci referencyjne i transgraniczne
testy genetyczne.

www.rd-action.eu

NA SKRZYŻOWANIU PROBLEMÓW CHORÓB RZADKICH: ORPHANET JAKO ZINTEGROWANA PLATFORMA

Orphanet znajduje się na skrzyżowaniu wielu sfer związanych z problemami dotyczącymi rzadkich
chorób. Jego rola jako zintegrowanej platformy globalnej to budowa mostów niezbędnych do
wspierania polityki, opieki zdrowotnej i badań poprzez dostarczanie globalnych informacji,
danych i wiedzy. Dla tego celu, sieć Orphanetu ma kluczowe znaczenie w łączeniu różnych
• zkrajów i różnych języków, a także wiedzy pochodzącej z różnych dziedzin (opieki zdrowotnej,
badań, genetyki, sektora medyczno-społecznego, organizacji pacjentów).
Dostępne narzędzia naukowe i informatyczne oferują możliwość dalszej integracji danych
Orphanet w celu ułatwienia współpracy między opieką zdrowotną a badaniami. Te sama
narzędzia oferują również możliwości, aby Orphanet stał się naprawdę globalny i lepiej reagował
na potrzeby użytkowników na całym świecie i wśród grup docelowych.

Nasze zaangażowanie w społeczności z
rzadkimi chorobami
Rzadkie choroby nie uznają granic, a wyzwania stojące przed ludźmi na nie cierpiącymi mają wspólne cechy w
wielu różnych chorobach i regionach świata. Żaden naród, żaden kontynent nie może stawić czoła wyzwaniom
związanym z diagnozą, leczeniem i opieką nad osobami żyjącymi samotnie z rzadkimi chorobami.
To wyzwanie jest kwestią światową, a wszystkie zainteresowane strony muszą współpracować na szczeblu
globalnym w celu sprostania temu wyzwaniu i udzielania odpowiedzi. Niezbędne jest synergia wynikająca ze
współpracy wszystkich grup interesariuszy na wszystkich kontynentach.
Dane globalne są kluczowe dla globalnych polityk. Orphanet będzie kontynuował misje w służbie całemu
społeczeństwu przez:
•
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości informacji, niezbędnych do polepszenia sytuacji
osób żyjących z rzadkimi chorobami oraz do generowania i pogłębiania wiedzy naukowej dotyczącej
rzadkich chorób
•
Promowanie wspólnego języka i środków umożliwiających integrację danych dotyczących rzadkich
chorób w celu rozwiązania problemu rozdrobnienia badań nad rzadkimi chorobami
•
Dostarczenie danych istotnych dla rozwoju polityki w zakresie chorób rzadkich, a także dbałości o
potrzeby stron zainteresowanych danymi o chorobach rzadkich

"Konsorcjum Orphanet wspiera pracę Komitetu
Pozarządowego ds. Rzadkich Chorób i, w możliwie
największym stopniu, popiera wysiłki na rzecz
poprawy rozpoznawania i włączania rzadkich chorób
do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz
wzmocnienia
głosu
instytucji
badawczych
i
medycznych we wszystkich kolejnych dyskusjach nad
rzadkimi chorobami w ramach polityki ONZ ".
Orphanet Management Board, 4 November 2016

Więcej informacji na temat naszych celów, osiągnięć i partnerów,
jest dostępnych w rocznym sprawozdaniu z działalności Orphanet na
www.orpha.net

Zaangażuj się!
Istnieją różne sposoby, dzięki którym możesz wspomóc działalność Orphanet
dla wspólnoty rzadkich chorób:
•
•
•
•

Dołącz: udostępnij swoje działania związane z chorobami rzadkimi i zarejestruj się za
pośrednictwem strony głównej Orphanet
Popraw: wkrótce eksperci będą mogli uczestniczyć i przekazać opinie na temat naszych
danych na https://curation.orpha.net
Wspomóż: jako sponsor jakiegoś z działań Orphaneta
Wyraź swoją opinię: uczestnicz w naszych corocznych badaniach użytkowników

DANE KONTAKOWE:
INSERM US14 – Orphanet
Plateforme Maladies Rares

96, rue Didot
75014 Paris, FRANCE
+33 1 56 53 81 37
contact.orphanet@inserm.fr
www.orpha.net

Niniejsza ulotka stanowi część wspólnych działań "677024 / RD-ACTION", które otrzymały finansowanie z programu zdrowia Unii Europejskiej (2014-2020). Treść ulotki stanowi jedynie poglądy autora i wyłącznie on ponosi odpowiedzialność; nie można ich uznać za odzwierciedlające poglądy Komisji Europejskiej i
(lub) Agencji Wykonawczej ds. Konsumenckich, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności lub jakiegokolwiek innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Agencja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji, które zawiera.
Zdjęcia: Serimedis http://www.serimedis.inserm.fr Alliance Maladies Rares / Karine Lhémon, Siergiej Nivens / Fotalia

