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minister zdrowia

Interpelacja nr 17000

Interpelacja w sprawie utworzenia stanowiska konsultanta 
krajowego w dziedzinie chorób rzadkich

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

     w Polsce jest prawie 3 mln pacjentów z diagnozą choroby rzadkiej, pod tą nazwą kryje się 
niespełna 8 tysięcy różnych i bardzo specyficznych jednostek chorobowych. Zatem prawie 8 
procent naszego społeczeństwo jest dotknięte schorzeniem, które przez większość ogólnie 
dostępnych specjalistów i przychodni nie może być prawidłowo leczone. 

    Medycyna z każdym rokiem czyni znamienne odkrycia, jednakże dostęp do tej wiedzy i do 
tych wysokospecjalistycznych procedur jest bardzo utrudniony. Jeśli dane odkrycie dotyczy 
choroby rzadkiej nawet rozgłos medialny będzie minimalny. Obecnie pacjenci, lub rodzice 
chorych dzieci, organizują się w fundacjach i stowarzyszeniach, by dzielić się wiedzą i 
doświadczeniem. To bardzo ważne działania, jednakże nie zabezpieczają systemowego 
rozwiązania dostępu do najlepszego możliwego leczenia w przypadku schorzenia rzadkiego. 
Trudno mówić o dostępności specjalistów w leczeniu konkretnej jednostki chorobowej, gdy 
czasami w całej Polsce na dane schorzenie cierpi kilkoro ludzi. Tym ważniejsze jest otwarcie 
możliwości refundowanego leczenia dla takich pacjentów przynajmniej w krajach Unii 
Europejskiej. 

    Jest wielu świetnych lekarzy specjalistów, laboratoriów i programów naukowych, które 
mogłyby z powodzeniem być otwarte także na prowadzenie pacjentów z chorobą rzadką z 
innych krajów europejskich. Problem polega na tym, że zbyt mała liczba pacjentów z konkretną 
jednostką chorobową nie może skutecznie lobbować na rzecz państwowego, systemowego 
rozwiązania. 

    Blisko 80 procent chorób rzadkich ma podłoże genetyczne, w Polsce są dostępne 
wielkoskalowe metody molekularnych badań diagnostycznych, które mogą znacznie 
przyśpieszyć prawidłową diagnozę i tym samym umożliwić wdrożenie najlepszego możliwego 
leczenia. Jednakże barierą, często zasadniczą, są wysokie koszty takich badań a także czas 
oczekiwania na wizytę w poradni genetycznej - nawet 2 lata. Brakuje lekarzy specjalistów 
genetyki klinicznej. Brakuje także kodu klasyfikacji ICD-10, co utrudnia identyfikację 
epidemiologiczną oraz rozliczenie świadczeń w ramach umów zawartych z NFZ. Nie jest to 
rozwiązanie doskonałe, gdyż katalog tych chorób nieustannie powinien być aktualizowany, a 
taka kodyfikacja to utrudnia jednakże także w tym zakresie jak najszybciej należy wypracować 
spójne rozwiązanie. Pewnym rozwiązaniem byłoby współfinansowanie przez kraje 
członkowskie platformy Orphanetu. Zatem w dużej mierze problemy pacjentów z chorobami 
rzadkimi koncentrują się na braku dobrych rozwiązań formalnych, które są niezbędne by 
gromadzić ważne dane dotyczące świadczonych procedur medycznych, ilości hospitalizacji a to 
z kolei prowadzi do możliwości wypracowania zabezpieczenia adekwatnych środków 
finansowych. 



    W kwietniu 2019 roku zostały zakończone prace nad ostateczną wersją Narodowego Planu 
dla Chorób Rzadkich. 2 marca 2020 roku Ministerstwo Zdrowia powołało zespół do spraw 
opracowania szczegółowych rozwiązań istotnych w obszarze chorób rzadkich. Efektem prac 
zespołu ma być plan dla chorób rzadkich, który powinien powstać do 30 czerwca br. 

    Obecnie w prawnym systemie opieki zdrowotnej choroby rzadkie nie są uwzględnione. Ta 
sytuacja nie zmieni się dopóki Ministerstwo Zdrowia nie usankcjonuje Narodowego Planu dla 
Chorób Rzadkich oraz nie wpisze tych chorób do priorytetów zdrowotnych państwa. 

    Niezbędnym krokiem, by zsynchronizować wszystkie wieloaspektowe działania na rzecz 
osób z chorobami rzadkimi jest jak najszybsze utworzenie stanowisko konsultanta krajowego w 
dziedzinie chorób rzadkich. Taki specjalista byłby bardzo ważnym gwarantem 
zabezpieczającym postęp w tej dziedzinie i stabilizującym dostępne już badania przesiewowe 
oraz terapie. 

    W związku z poruszanym tematem proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jakie są efekty prac zespołu do spraw opracowania szczegółowych rozwiązań istotnych w 
obszarze chorób rzadkich?

2. Kiedy zostanie utworzone stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chorób rzadkich? 

3. Jakie nowe terapie dla osób z chorobami rzadkimi będą objęte refundacją w najbliższym 
roku? 

4. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza refundować możliwość terapii poza granicą kraju w 
wypadku choroby rzadkiej, której możliwe leczenie w Polsce znacznie odbiega od światowych 
standardów? 

 

Z wyrazami szacunku,

Joanna Jaśkowiak


