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Podsumowanie seminarium Fundacji Watch Health Care  
z dn. 12 kwietnia 2013 roku w Warszawie pt.: 

    
„Innowacje w leczeniu chorób rzadkich, leki sieroce – ocena 

dostępności w Polsce” 
 
 

Fundacja Watch Health Care zorganizowała kolejne Seminarium Edukacyjne w ramach projektu „100 

Seminariów”. Spotkanie pt. „Innowacje w leczeniu chorób rzadkich, leki sieroce – ocena dostępności 

w Polsce” odbyło się 12 kwietnia 2013 r. w Warszawie.  

Ogrom problemów, z jakimi borykają się chorzy dotknięci chorobami rzadkimi sprawia, że ich los nie 

może zostać nie zauważony w społeczeństwie. Niestety, w Polsce, jak dotąd nie wypracowano 

skutecznego systemu rozpoznawania i leczenia chorób rzadkich. Ustawa refundacyjna uwzględniając 

jedynie podejście utylitarne pozostawia grupę tych pacjentów niewidzialną dla systemu opieki 

zdrowotnej.  

Na przeciw trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się chorzy z chorobami rzadkimi i ich rodziny wyszła 

Fundacja WHC, która podejmując wspólnie z zaproszonymi ekspertami ten trudny temat pragnie 

zwrócić uwagę na konieczność wprowadzenia zmian. 

Zagadnieniem przewodnim spotkania była dostępność chorych zarówno do specjalistycznej 

diagnostyki, jak i metod leczenia. Do najważniejszych problemów, z jakimi muszą zmierzyć się 

pacjenci z chorobami rzadkimi należą: 

 niedostateczna refundacja leków; 

 wysokie koszty terapii; 

 brak wypracowanych rozwiązań systemowych w Polsce w kontekście diagnostyki i leczenia 

chorób rzadkich i metod finansowania; 

 ustawa refundacyjna dopuszczająca jedynie podejście utylitarne względem technologii 

sierocych; 

 brak dostępu do kompleksowej opieki nad pacjentem i jego rodziną; 
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 brak wsparcia rodziców w opiece nad dzieckiem z chorobą rzadką; 

 brak refundowanych przez NFZ porad dietetycznych, odżywek, specjalistycznego sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego, Prof. Szawarski zwrócił uwagę na problem właściwej 

dystrybucji ograniczonych środków w systemie opieki zdrowotnej. Największą barierą dla pacjentów 

są problemy związane z refundacją, co skazuje pacjentów na pokrywanie wysokich kosztów 

leczenia z własnej kieszeni. Koszty terapii sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie dla 

większości pacjentów przerastają ich możliwości. Brak środków finansowych może oznaczać 

opóźnienie lub w ogóle nie podjęcie terapii. Z drugiej strony konsekwencje nie podjętego, bądź 

opóźnionego leczenia wiążą się z nieodwracalnymi powikłaniami, które z kolei powodują wzrost 

kosztów opieki nad takim chorym. 

Krokiem milowym na drodze poprawy sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi ma stać się 

Narodowy Program Chorób Rzadkich w Polsce, powstający w oparciu o Narodowy Plan dla chorób 

Rzadkich – mapa drogowa. Dr Jacek Graliński, przewodniczący Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy 

Ministerstwie Zdrowia przedstawił ten dokument. Celem jego wdrożenia ma być zwiększenie 

dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki, dostępności do szeroko rozumianej opieki 

zdrowotnej oraz poprawa działania systemu wsparcia społecznego dla pacjentów i ich rodzin.  

Na problem braku wsparcia pacjentów i ich rodzin zwrócił uwagę również Paweł Wójtowicz 

z Fundacji Pomocy Rodzinom Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Brak spójnie działających systemów 

opieki zdrowotnej i  społecznej sprawiają, że pacjenci zostają pozostawieni sami sobie, 

co niejednokrotnie przyczynia się do ich wycofywania się z uczestnictwa w codziennej aktywności. 

Obecnie pacjenci nie mają dostępu do opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, które stanowią 

ważny element w procesie leczenia. 

 

Prof. Jędrzejczak powiedziałpodkreślił, że sytuacja niektórych chorych może ulec pogorszeniu na 

skutek likwidacji programu chemioterapii niestandardowej z dniem 31. 12. 2013. Istotnym 

problemem wymagającym natychmiastowego rozwiązania jest kwestia chorób ultrarzadkich, których 

bardzo wysokie koszty leczenia pozostawiają tych chorych poza marginesem opieki zdrowotnej. 
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Dr Michał Stobiecki podczas swojej prezentacji o dostępności do leków pacjentów cierpiących na 

wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE), dodał, że problem dotyczy także finansowania leczenia 

szpitalnego tych chorych. Ważna jest właściwa edukacja personelu medycznego dot. rozpoznawania 

i leczenia wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE), a także opracowanie programów leczenia 

profilaktycznego.  

 

Dr Krzysztof Łanda, z Fundacji Watch Health Care podkreśliłzaznaczył, że refundacja leków 

sierocych wymaga szczególnego podejścia. W odniesieniu do chorób rzadkich konieczne jest 

zmiana dotychczasowego utylitarnego podejścia. Zmiana ta wydaje się być kluczowa w poprawie 

dostępności chorych z chorobami rzadkimi do skutecznych metod leczenia.   

 

Jako wnioski płynące ze spotkania eksperci podkreślili konieczność: 

 stworzenia rejestru pacjentów z chorobami rzadkimi; 

 utworzenie odrębnego funduszu na rzecz leczenia chorób rzadkich; 

 uwzględnienie podejścia egalitarnego w odniesieniu do chorób rzadkich; 

 zwiększenie dostępu do nieodzownej opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, dietetycznej. 

Wszyscy zaproszeni eksperci zgodzili się jednomyślnie, że ograniczony dostęp do leczenia chorób 

rzadkich w Polsce wymaga podjęcia zdecydowanych kroków.  

Fundacja WHC podejmując podczas zorganizowanego Seminarium zagadnienie dostępności do 

leczenia chorób rzadkich i leków sierocych chce zwrócić uwagę regulatora, decydentów, lekarzy oraz 

społeczeństwa na powagę problemu, ale również pobudzić osoby odpowiedzialne za politykę 

zdrowotną do zainicjowania adekwatnych działań w tym zakresie. 

 

 

 


