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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Szanowna Pani Marszałek, 

w nawiązaniu do Interpelacji nr 1700 przekazanej przez Panią Joannę Jaśkowiak Poseł 

na Sejm RP w sprawie utworzenia stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie 

chorób rzadkich, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego. 

W odpowiedzi na pytania 1 i 3 uprzejmie informuję, iż obecnie trwają końcowe prace nad 

Planem dla Chorób Rzadkich. Wkrótce dokument zostanie skierowany na ścieżkę 

legislacyjną. W prace nad Planem dla Chorób Rzadkich zostali zaangażowani wybitni 

specjaliści i eksperci z wiodących ośrodków w Polsce, przedstawiciele organizacji 

pacjentów oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i wybranych jednostek podległych. 

Opracowanie Planu zostało poprzedzone przeprowadzeniem analizy i diagnozy stanu 

obecnego, wskutek czego zdefiniowano priorytety oraz działania mające kluczowe 

znaczenie w procesie doskonalenia rozwiązań prawnych, organizacyjnych, 

systemowych i edukacyjnych dedykowanych osobom i rodzinom dotkniętym chorobami 

rzadkimi. Celem Planu jest poprawa sytuacji polskich pacjentów cierpiących na choroby 

rzadkie oraz ich rodzin, przez stworzenie modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej, który 

umożliwi kompleksową i skoordynowaną opiekę. Mając świadomość, że wprowadzenie 

rozwiązań modelowych wymagać będzie określonych zmian systemowych, 
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organizacyjnych i finansowych, intencją autorów było zdefiniowanie obszarów 

wymagających modyfikacji oraz przedstawienie listy rekomendowanych działań, 

umożliwiających realizację zamierzonych zmian. 

Niniejszy Plan będzie uwzględniał obszary, takie jak: 

1) Ośrodki eksperckie chorób rzadkich; 

2) Kierunki poprawy diagnostyki chorób rzadkich, w tym dostępności do 

nowoczesnych metod diagnostycznych z wykorzystaniem technologii 

genomowych; 

3) Dostęp do leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

w chorobach rzadkich; 

4) Polski Rejestr Chorób Rzadkich; 

5) Paszport pacjenta z chorobą rzadką; 

6) Platforma Informacyjna „Choroby Rzadkie”. 

Zgodnie z założeniami Planu kluczową rolę będą pełnić ośrodki eksperckie, których 

powołanie będzie miało na celu poprawę dostępu pacjentów z chorobami rzadkimi do 

nowoczesnej diagnostyki i wielodyscyplinarnej, koordynowanej opieki medycznej, 

zgodnej z aktualnym stanem wiedzy i możliwościami technologicznymi. Plan dla Chorób 

Rzadkich będzie zawierał blisko 40 zadań, które zostaną zrealizowane w ciągu trzech 

lat. Plan dla Chorób Rzadkich nie dyskryminuje ani nie wyróżnia świadczeniobiorców ze 

względu na jednostkę chorobową lub grupę chorób. 

Odnosząc się do postulatu nr 2 w sprawie powołania przez Ministra Zdrowia konsultanta 

krajowego w dziedzinie chorób rzadkich, Departament informuje, że w myśl art.3 ust. 1 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 886), konsultantem może być osoba, która posiada tytuł specjalisty w danej 

dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 

zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie - w dziedzinie pokrewnej, 

oraz daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta. 

Zauważyć należy, iż obecnie nie ma osób posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie 

chorób rzadkich, z uwagi na fakt, iż w obowiązującym porządku prawnym nie istnieje 

taka dziedzina specjalizacji. Zatem w opinii Departamentu, rozważenie zasadności 

powołania konsultanta krajowego w dziedzinie chorób rzadkich mogłoby nastąpić  

dopiero w przypadku powołania ww. dziedziny jako specjalizacji. Obecnie bowiem brak 
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jest podstaw prawnych do uwzględnienia propozycji powołania Konsultanta krajowego 

w ww. dziedzinie . 

Jednocześnie Departament informuje iż aktualnie wieloaspektowe działania na rzecz 

osób z chorobami rzadkimi realizowane są przez konsultantów krajowych 

z poszczególnych dziedzin medycyny, w tym przez konsultanta krajowego 

w dziedzinie pediatrii metabolicznej (funkcję tę pełni aktualnie Pani dr hab. n. med. 

Jolanta Sykut-Cegielska) oraz konsultanta ds. endokrynologii dziecięcej Pana Prof. 

Mieczysława Walczaka. 

W odpowiedzi na pytanie 4 w sprawie możliwości refundacji terapii poza granicą kraju 

w przypadku choroby rzadkiej, której możliwe leczenie w Polsce znacznie odbiega od 

światowych standardów, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia nie ma w planach 

wprowadzenia takich działań, natomiast zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 

2 marca 2020 r. ( Dz. Urz. z 2020 r. poz. 15, z późn. zm.) działania opracowywane przez 

powołany Zespół zmierzają do: 

1) poprawy diagnostyki i leczenia chorób rzadkich w Rzeczypospolitej Polskiej, 

zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej; 

2) zapewnienia dostępu do wysokiej jakości innowacyjnych świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

3) rozwoju i szerzenia wiedzy o chorobach rzadkich. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


