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27 stycznia 2016 r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie miało 
miejsce 30-ste seminarium edukacyjne pt.: „Choroby rzadkie i ultrarzadkie — dostępność 
do leczenia w Polsce na tle Europy”. W seminarium wzięli udział liczni eksperci, lekarze 
specjaliści, przedstawiciele urzędów centralnych (MZ, NFZ, AOTMiT) oraz organizacji 
pacjenckich. Podczas seminarium omówione zostały społeczno-ekonomiczne, prawne i 
etyczne aspekty leczenia chorób rzadkich i ultrarzadkich w Polsce.  

 

Podczas spotkania odczytany został list prof. Ireny Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich 
VI kadencji. Profesor Lipowicz w swoim liście wskazała, na nikłą skuteczność działających 
obecnie organów odpowiedzialnych za leczenie chorób rzadkich, wątpliwości prawne 
dotyczące podejmowania decyzji o leczeniu i ratowaniu życia (decyduje zespół powołany 
wewnętrznym zarządzeniem NFZ), brak narodowego planu ich leczenia oraz silny 
niedostatek informacji dla pacjentów. Prof. Lipowicz napiętnowała też niektóre 
nieuzasadnione a kosztowne praktyki lecznicze, np. zmuszanie pacjentów do częstej 
kilkudniowej hospitalizacji, gdy możliwe jest leczenie w domu. 

 

Prof. Sergiusz Jóźwiak wygłosił wykład na temat diagnozy i leczenia chorób rzadkich na 
przykładzie stwardnienia guzowatego. Prelegent przedstawił podstawowe fakty na temat 
genezy i przebiegu tej choroby genetycznej oraz problemy, na które napotykają pacjenci: 
trudności z rozpoznaniem, brak specjalistycznych ośrodków, brak refundacji leków. 

 

W wystąpieniu prof. Mieczysława Walczaka, omówiona została rola lekarza POZ                                     
w kontekście chorób rzadkich: rozpoznanie choroby, skierowanie do odpowiedniego 
ośrodka, współpraca z rodziną pacjenta. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na konieczność 
koordynacji pracy lekarzy w przypadku chorób rzadkich: wiele z nich można leczyć tanio, 
lecz konieczna jest terapia kompleksowa, z udziałem wielu specjalistów. Prof. Walczak 
szczególnie rekomendował podniesienie poziomu nauczania lekarzy POZ w zakresie ogólnej 
wiedzy medycznej oraz stworzenie centrów wielospecjalistycznych. Za sukces uznał 
wprowadzenie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, obejmującego 
badaniami przesiewowymi wszystkie dzieci do 2 roku życia, oraz to, że Polska jest pionierem 
w leczeniu zespołu Pradera-Williego u dorosłych. 
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W wystąpieniu Marii Libury poruszone zostały społeczno-ekonomiczne wyzwania, stojące 
przed Polakami cierpiącymi na choroby rzadkie. Pani Libira wskazała, że na większość tych 
chorób nie opracowano, a tym bardziej nie refunduje się żadnych leków. Podstawowe 
wyzwania dotyczą jednak niepełnosprawności, która przeważnie towarzyszy chorobom 
rzadkim: jakość opieki, zabezpieczenie społeczne, niwelowanie kosztów pośrednich (np. 
brak możliwości pracy zawodowej dla opiekunów), usprawnienie działań instytucji pomocy 
socjalnej i edukacji. 

 

Omawiający problematykę leków sierocych Mirosław Zieliński, zwrócił uwagę na niski 
poziom zainteresowania chorobami rzadkimi ze strony producentów leków, z uwagi na 
mały rynek zbytu. Stan refundacji leków sierocych w Polsce jest bardzo zły, co wynika nie 
tylko z wielkości budżetu, ale głównie z braku działań ze strony władz: brak narodowego 
planu leczenia chorób rzadkich, niewłaściwe podejście do wyceny leków sierocych (takie 
same kryteria, jak dla chorób szeroko rozpowszechnionych, co prowadzi do negatywnych 
ocen z uwagi na wysoki wskaźnik QALY), niedostatek prawnych możliwości korzystania z 
różnych form finansowania leczenia. Tylko 1,5% chorób rzadkich ma w Polsce jakąkolwiek 
ofertę lekową, w pozostałych przypadkach terapia sprowadza się do rehabilitacji i innych 
działań wspomagających. 

 

W swoim wykładzie prof. Zbigniew Szawarski przywołał podstawowe dla systemu ochrony 
zdrowia pojęcia, jak solidarność, egalitaryzm, utylitaryzm. W ocenie prof. Szawarskiego 
żadna z szkół etyki nie daje jasnej odpowiedzi, czy i jakie choroby należy leczyć za 
pieniądze płatnika publicznego, ale należy mniej mówić o pieniądzach — choć oczywiście 
są ważne — a więcej o cierpieniu człowieka i zapewnieniu mu godnej egzystencji. 
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W wystąpieniu Stanisława Maćkowiaka przedstawione zostały główne oczekiwania chorych na choroby rzadkie. Wykładowca podkreślił konieczność zwiększenia obecności 
chorób rzadkich w dyskursie społecznym, ujednolicenia procedur, rozwinięcie systemu pomocy w sytuacjach trudnych, a także profilaktyki i edukacji zdrowotnej.  Dr Jakub 
Gierczyński opisał zjawisko samoistnego włóknienia płuc jako przykład choroby ultrarzadkiej. Przedstawił pojęcie zarządzania chorobą jako zespół działań wszystkich 
interesariuszy systemowych, prowadzący do zwiększenia efektów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych przy równoczesnym upodmiotowieniu pacjenta. 
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W drugiej części spotkania przeprowadzona została debata, dotycząca możliwości poprawy dostępu do świadczeń, wykorzystywanych w leczeniu chorób rzadkich                                
i ultrarzadkich w Polsce. 
 
Dr Wojciech Matusewicz wskazał, że ceny leków są zbyt wysokie: prezydent Hollande zapowiedział dyskusję nad tym problemem podczas najbliższego szczytu G7 w maju br. 
Ceny te są jednak wysokie tylko w przeliczeniu na pacjenta — dla większości chorób rzadkich leków nie ma, a leczone przypadki są nieliczne. Istotne jest też wydatkowanie 
środków: w roku 2015 całkowity koszt leków we Francji był zbliżony do wydatków w Polsce, mimo że Francja dysponuje znacznie większym budżetem. Zdaniem dr. 
Matusewicza kluczowe jest nie samo zwiększenie budżetu na choroby rzadkie, ale przede wszystkim rozwój koordynacji opieki nad pacjentami, a także usuwanie ogromnych 
przeszkód administracyjnych związanych np. z pozyskaniem funduszy z PFRON. 
 
Prof. Mieczysław Walczak wskazał na pozytywne aspekty sytuacji chorób rzadkich w Polsce, jak np. dobrze przeprowadzane badania przesiewowe noworodków. Zgodził się 
też z prof. Szawarskim, że samo leczenie nie wystarczy, konieczny jest skoordynowany wysiłek podmiotów leczniczych i opieki społecznej. Prof. Walczak wskazał Ministerstwo 
Zdrowia jako jedyny podmiot, który potrafi zmienić sytuację na lepsze poprzez organizację procesu zacieśniania współpracy między instytucjami i specjalistami, a także 
innymi ministerstwami, np. edukacji. Przypomniał też o konieczności opracowania narodowego planu dla chorób rzadkich. Promował wreszcie turnusy rehabilitacyjne dla 
grup chorych dzieci jako przykład taniego i skutecznego narzędzia wspomagającego proces leczenia oraz samą opiekę nad pacjentem. 
 
Pani Maria Libura wskazała ponownie na przeszkody administracyjno-prawne, przed którymi stają pacjenci i ich rodziny. Pacjenci czekają na diagnozę bardzo długo, w 
przypadkach skrajnych nawet kilkadziesiąt lat (mimo typowego przebiegu choroby). Powodem jest nie tylko brak pieniędzy, ale także wiedzy lekarzy — medycznej i 
organizacyjnej. Pacjenci nie mogą uzyskać informacji o chorobie od lekarzy, nie mają też dostępu do alternatywnych źródeł wiedzy, jak strony internetowe czy literatura. 
Głównym źródłem informacji są zatem inni pacjenci i ich nieformalne grupy. Pani Libura wskazała też na wielkość kosztów pośrednich, wynikających z oszczędzania płatnika 
na pacjentach. Najważniejszym z nich jest zanik aktywności zawodowej pacjenta i członków jego rodziny z uwagi na brak odpowiednich rozwiązań organizacyjno-prawnych, 
które pozwalałyby na pozostanie choć większości z nich na rynku pracy. Wskazała też, że badania nad chorobami rzadkimi prowadzi też do przełomów w innych dziedzinach, 
a więc potencjalnych korzyści dla całego społeczeństwa. 
 
Pan Stanisław Maćkowiak również podkreślał znaczenie kosztów pośrednich chorób rzadkich, ponoszonych przez rodziny pacjentów oraz społeczeństwo Zaapelował więc do 
Ministra Zdrowia i ustawodawców o nadanie preferencyjnych warunków leczeniu chorób rzadkich, a przede wszystkim o dotrzymanie deklaracji Ministerstwa, w tym 
opracowanie narodowego planu chorób dla rzadkich. 
 
Dr Jakub Gierczyński zaapelował o zwiększenie inwestycji w system ochrony zdrowia. Postulował też konieczność walki z mitem, jakoby polityka zdrowotna była „czarną 
dziurą”, w której znikają pieniądze — wskazał, że zwiększanie budżetu zdrowotnego przekłada się na konkretne wyniki, takie jak wydłużenie życia. Pan Mirosław Zieliński 
wskazał, że choroby rzadkie są traktowane mniej priorytetowo niż inne, co godzi w ideę egalitaryzmu. Pochwalił natomiast pomysł powołania Zespołu ds. Polityki Lekowej, 
który prawdopodobnie będzie działał szybciej niż Zespół ds. Chorób Rzadkich. 
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10:00-10:05 Otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości 

10:05-10:20 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – Odczytanie listu prof. Ireny Lipowicz (Rzecznik Praw Obywatelskich VI Kadencji) 

10:20-10:35  Dr Kamila Malinowska – wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia 

10:35-10:55  Dr n. med. Wojciech Matusewicz (Prezes AOTMiT) i Aneta Lipińska – Podejście AOTMiT do oceny wartościującej dla leków 
sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji 

10:55-11:15 Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak – Wykrywanie, diagnostyka i leczenie chorób rzadkich na przykładzie stwardnienia 
guzowatego 

11:15-11:35 Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak – Pacjent z chorobą rzadką w podstawowej opiece zdrowotnej 

11:35-11:55 Maria Libura – Społeczne aspekty chorób rzadkich 

11:55-12:15 Mirosław Zieliński – Dostępność do leków sierocych w Polsce i innych krajach UE 

12:15-12:35 Przerwa kawowa 

12:35-12:55 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – Choroby rzadkie: perspektywa etyki 

12:55-13:15 Stanisław Maćkowiak – Narodowy Plan na Rzecz Chorób Rzadkich 

13:15-13:35 Dr n med.  Jakub Gierczyński, MBA – Aspekty systemowe samoistnego włóknienia płuc w Polsce na tle Europy 

13:35-14:15  Dyskusja, dotycząca możliwości poprawy dostępu do leczenia chorób rzadkich w Polsce (prowadzenie dyskusji: red. Renata Furman) 

14:15-14:30 Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer 
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Otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości – Fundacja WHC 
 
Dr n. med. Wojciech Matusewicz i Aneta Lipińska – Podejście AOTMiT do oceny wartościującej dla leków 
sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji 
 
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak – Wykrywanie, diagnostyka i leczenie chorób rzadkich na przykładzie 
stwardnienia guzowatego 
 
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak – Pacjent z chorobą rzadką w podstawowej opiece zdrowotnej 
 
Maria Libura – Społeczne aspekty chorób rzadkich 
 
Mirosław Zieliński – Dostępność do leków sierocych w Polsce i innych krajach UE 
 
Prof. Zbigniew Szawarski – Choroby rzadkie: perspektywa etyki 
 
Stanisław Maćkowiak – Narodowy Plan na Rzecz Chorób Rzadkich 
 
Dr n med. Jakub Gierczyński, MBA – Aspekty systemowe samoistnego włóknienia płuc w Polsce na tle Europy 
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Uczestnicy Seminarium 
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• Lekarze specjaliści 

• Przedstawiciele organizacji 
pacjentów 

• Przedstawiciele AOTM 

• Przedstawiciele NFZ 

• Przedstawiciele MZ 

• Przedstawiciele 
towarzystw ubezpieczeń 
zdrowotnych 

• Eksperci w dziedzinie 
ochrony zdrowia 

• Media 
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Zespół Fundacji Watch Health Care  

im. Prof. Jacka Ruszkowskiego 

Ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków 

Tel. kom. +48 504 741 313, Tel.: +48 12 422 23 81 
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Dziękujemy za współpracę 

Pod poniższym linkiem dostępne są materiały z Seminarium: 
http://www.korektorzdrowia.pl/ 
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