
Konferencja „Choroby rzadkie — diag-
nostyka i leki dedykowane ich terapii 
— wyzwania dla Polski 2021”, która 
odbyła się w dniach 16-19 listopada 
2020 roku, dotyczyła obszaru diagno-
styki, terapii i opieki nad pacjentami 
z chorobami rzadkimi. 

Głównym punktem dyskusji było 
miejsce chorób rzadkich w polskim sy-
stemie ochrony zdrowia. W czasie czte-
rech dni konferencji eksperci przedsta-
wili aktualną sytuację pacjentów z tą 
grupą schorzeń. Zwrócili także uwagę 
na konieczność systemowego umiej-
scowienia chorób rzadkich w prioryte-
tach polskiej polityki zdrowotnej. 

Warto zaznaczyć, dlaczego problem 
chorób rzadkich jest tak istotny. Liczba 
poznanych dotąd schorzeń rzadkich 
szacowana jest na ponad 8 tys. Szacun-
ki wskazują na to, że w Polsce jest nawet 
2,5-3 mln osób z chorobami rzadkimi. 

Problem chorób rzadkich został 
w ostatnich latach na świecie wyraźnie 
dostrzeżony. W Europie dzieje się tak od 
1999 roku, kiedy to Parlament Europej-
ski i Rada Europy przyjęły wspólnotowy 
program działania w dziedzinie cho-
rób rzadkich. Zalecenie Rady Europy 
z 8 czerwca 2009 roku rekomendowało 
działania dla państw członkowskich 
Unii Europejskich w zakresie opraco-
wania narodowych strategii i planów 
dotyczących chorób rzadkich. Głów-
nym ich celem było zapewnienie pa-
cjentom cierpiącym na choroby rzadkie 
dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości i wyrównania szans życiowych.

Pomimo kilku wersji opracowań, 
taki dokument do dzisiaj nie został 
przyjęty w naszym kraju. 

Priorytetyzacja, stworzenie dedy-
kowanej strategii, wypracowanie ście-
żek diagnostyczno-terapeutycznych, 
rejestry, centra eksperckie, odpowied-
nie finansowanie i szerszy dostęp do 
terapii sierocych — te punkty składa-
ją się na ramowy plan postępowania 
w dziedzinie chorób rzadkich.

Główne wnioski z tegorocznej konfe-
rencji:
1.  Priorytetowe miejsce chorób rzad-

kich w systemie opieki zdrowotnej 
dla zapewnienia wyrównania szans 
chorych.

2.  Konieczność pilnego przyjęcia 
i wdrożenia Narodowego Planu 
Chorób Rzadkich

3.  Pilna nowelizacja obowiązującego 
prawa, umożliwiająca realizację 
NPChR 

4.  Zapewnienie środków na finanso-
wanie opieki dla pacjentów z cho-
robami rzadkimi zgodnie z NPChR, 
między innymi poprzez Fundusz 
Medyczny.

Choroby rzadkie  
diagnostyka i leki dedykowane ich terapii  

Wyzwania dla Polski 2021

Głównym wyzwaniem są oczekiwania, aby zwiększać możliwo-
ści refundacji technologii lekowych droższych niż trzykrotność 
PKB per capita. Wiele leków, które zostały przyjęte w ostatnim 
czasie do refundacji przekracza tą granicę. „Minister zdrowia 
nie jest uzależniony od oceny AOTMiT i może nawet przy nega-
tywnej ocenie Agencji przyjąć lek do refundacji. Oczywiście jest 
to zdecydowanie trudniejsze, ponieważ naprawdę musi mieć 
bardzo mocne uzasadnienie. Czasami są to dowody naukowe, 
czasami sytuacja finansowa, czasami decyzja prezesa AOTMiT 
wynika z tego, że lek jest zbyt drogi. Później udaje nam się 
albo z Komisją Ekonomiczną, albo z Ministrem Zdrowia, 
wynegocjować dobry instrument dzielenia ryzyka, do-
bre ceny. Oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, 
że niektóre ceny są całkowicie zaporowe, gdzie firmy 
działają nieetycznie i nie ma uzasadnienia dla ta-
kich cen. Niektóre technologie są tak drogie, że nie 
stać na nie płatnika” — mówi Maciej Miłkowski. 
W najbliższym okresie możliwości finansowa-
nia nowych terapii zwiększą się dzięki prze-
kazaniu środków budżetowych na Fundusz 
Medyczny. Pierwsze zakupy z Funduszu będą 
dotyczyć leków 
na choroby 

onkologiczne i choroby rzadkie — „Mam nadzieję, że AOTMiT 
przedstawi nam listę tych produktów, o których należy rozma-
wiać i oczekiwać wniosków refundacyjnych. Ścieżka jest znacz-
nie przyspieszona, ponieważ celem jest dosyć szybkie wdro-
żenie najlepszych, najbardziej efektywnych, najbardziej obie-
cujących technologii. Często są to technologie niedostatecznie 
przebadane, które otrzymują decyzje warunkowe, od których 
oczekuje się zdecydowanie większych dowodów na skutecz-
ność terapii. Będziemy się starali jak najszybciej podchodzić do 

refundacji i jednocześnie oczekując niższych cen, 
różnych instrumentów dzielenia ryzyka i dobrej 

sprawozdawczości w zakresie efektywności 
klinicznej i bezpieczeństwa”. 

Nowa ustawa zmieniła również organiza-
cję Ratunkowego Dostępu do Technologii 
Lekowych. Minister Maciej Miłkowski 
zapowiada, że teraz ten system będzie 
sprawniejszy i szybszy, znacznie prost-
szy dla szpitala i personelu medycznego. 

„Oczywiście nadal będzie istniała taka 
konieczność, że jeśli tych leków będzie 

dużo i w całości przekroczą 5 proc. budże-
tu, wówczas firma ma obowiązek zgłosić 

wniosek refundacyjny. Co do zasady RDTL 
jest przeznaczony dla wyjątkowej grupy i nie 

może zastępować standardowego programu 
lekowego, który ma jasno określone cele, 

wskazania i możliwość monitorowa-
nia sytuacji klinicznych oraz pa-

cjenta”. 

Mirosław Zieliński  

Tydzień przed rozpoczęciem kolejnej konferencji „Choroby rzadkie”, 
8 listopada odszedł od nas Mirosław Zieliński, prezes Krajowego Forum na 
Rzecz Terapii Chorób Rzadkich. Od lat zaangażowany we wsparcie pacjen-
tów z chorobami rzadkimi. Pracował przy tworzeniu Narodowego Planu 
dla Chorób Rzadkich, organizował konferencje i wydarzenia poświęcone 
tej tematyce. Był liderem środowiska, powszechnie lubiany i szanowany 
za zaangażowanie społeczne. 

Tacy ludzie trafiają się rzadko! 

Fundusz Medyczny 
stworzy nowe możliwości
„Jeśli chodzi o choroby rzadkie w naszym systemie ochrony zdrowia ostatnio 
trochę się wydarzyło” — powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski 
w swoim wystapieniu w trakcie konferencji. Przypomniał decyzje refundacyjne, 
dotyczące leczenia chorób rzadkich, podjęte w ostatnim roku. Przedstawił także 
wyzwania na nadchodzący rok. 
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Pierwszą sesję konferencji „Choroby Rzad-
kie — diagnostyka i leki dedykowane ich 
terapii — Wyzwania dla Polski 2021” otwo-
rzył Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji 
Pacjentów Polskich. Przypomniał historię 
zmagań o wprowadzenie odpowiednich 
rozwiązań systemowych, mających na ce-
lu zapewnienie pacjentom odpowiedniej 
opieki i dostępu do skutecznych terapii.

— Aby usprawnić system opieki nad 
chorymi na choroby rzadkie, w 1999 ro-
ku Parlament Europejski i Rada Europy 
przyjęły wspólnotowy program działa-
nia w obszarze chorób rzadkich — mówił 
prezes Maćkowiak. — 8 czerwca 2009 r. 
powstały zalecenia, aby państwa człon-
kowskie opracowały plany lub strategie 
dotyczące chorób rzadkich w ramach 
własnych systemów zdrowotnych i so-
cjalnych. Termin zakończenia prac usta-
lono na koniec roku 2013. Wiele państw 
stworzyło strategie dla chorób rzadkich 
i skutecznie je dziś realizuje. 

Można powiedzieć, że Polska rów-
nież stworzyła Narodowy Plan dla 
Chorób Rzadkich, jednak nie został on 
dotąd wdrożony. Jak przypomniał Sta-
nisław Maćkowiak, wszystko zaczęło 
się w 2008 r. kiedy minister Ewa Kopacz 
powołała Zespół ds. Chorób Rzadkich. 
28 lutego 2011 r. podczas obchodów 
Dnia Chorób Rzadkich, pani minister 
obiecała, że plan ruszy jeszcze w tym sa-
mym roku. Rok później minister Bartosz 
Arłukowicz złożył podobne deklaracje. 
Tymczasem zespół, w którym uczestni-
czyło ponad 400 ekspertów, opracował 
projekt planu pod nazwą Mapa drogo-
wa. Dokument został złożony na ręce 
Ministra Zdrowia w 2013 r. Miała rozpo-
cząć się procedura rejestracji „Narodo-
wego Planu dla Chorób Rzadkich. Mapa 
drogowa”. 

Jednak zapadła cisza i trwała aż do 
roku 2015, kiedy to wiceminister Igor 
Radziewicz-Winnicki poinformował, 
że realizacja narodowego programu 
nie będzie prosta i prace potrwają 
jeszcze około 6 miesięcy, a uzgod-
nienia międzyresortowe nawet dwa 
razy dłużej. W 2016 roku wicemini-
ster Krzysztof Łanda próbował po-
móc — z równym skutkiem, jak jego 
poprzednicy. W 2018 r. wiceminister 

Marcin Czech przyznał, że resort do-
strzega problemy pacjentów z choro-
bami rzadkimi i trzeba zrobić wszystko, 
żeby doprowadzić do wejścia w życie 
NPCR. W tym czasie powstało kilka 
decyzji refundacyjnych, które pomo-
gły rozszerzyć dostępność leków dla 
tej grupy pacjentów. Także w 2019 ro-
ku została złożona obietnica, że przy-
jęcie planu jest kwestią tygodni, a nie 
miesięcy. 

— Trzeba przyznać, że w ostatnim 
czasie bardzo szeroko były podejmo-
wane decyzje dotyczące refundacji no-
wych cząsteczek — dodaje Stanisław 
Maćkowiak. — Choć liczba leków zo-
stała zwiększona, nadal jednak jesteśmy 
w ogonie Europy, jeśli chodzi o dostęp-
ność leków na choroby rzadkie. W ostat-
nim czasie wiceminister Maciej Miłkow-
ski powiedział, że prace nad Narodowym 
Planem są bardzo zaawansowane i że 
ukończenie ich powinno nastąpić w tym 
roku. Dokument jest potrzebny do tego, 

żeby wyposażyć lekarzy i osrodki kli-
niczne w odpowiednie narzędzia oraz 
wyrównać szanse chorych na choroby 
rzadkie z szansami innych pacjentów.

Plan operacyjny  
na lata 2021–2023
— Zarządzeniem Ministra Zdrowia w mar-
cu 2020 roku powołany został Zespół 
ds. Chorób Rzadkich — mówi jego prze-
wodnicząca, prof. dr hab. n. med. Krysty-
na Chrzanowska. — W ramach obecnego 
planu operacyjnego opracowaliśmy roz-
wiązania w sześciu obszarach, których 
wdrożenie ma na celu poprawę diagno-
styki i leczenia chorób rzadkich w Polsce, 
zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii 
Europejskiej, a także zapewnienie dostępu 
do wysokiej jakości innowacyjnych świad-
czeń opieki zdrowotnej wykorzystujących 
nowoczesne technologie oraz rozwój 
i szerzenie wiedzy o chorobach rzadkich. 

Pierwszym obszarem jest tworzenie 
ośrodków eksperckich chorób rzadkich 

(OECR). Mają stanowić jądro organiza-
cyjne opieki nad pacjentami oraz zapew-
nić dostęp do szerokiej diagnostyki i ko-
ordynowanej opieki medycznej. Drugi 
obszar — to poprawa dostępu do diag-
nostyki, w tym do nowoczesnych me-
tod z wykorzystaniem technologii ge-
nomowych. Trzecim punktem uwagi jest 
dostęp do leków i środków specjalnego 
przeznaczenia w chorobach rzadkich. 
Zespół zajmie się również pracami nad 
rozwojem rejestrów chorób rzadkich, 
paszportem pacjenta oraz platformą in-
formacyjną.

— Plan operacyjny na lata 2021–
2023 — to dopiero początek długiego 
procesu, wymagającego zmodyfikowania 
wielu aktów prawnych, wdrożenia propo-
nowanych zmian organizacyjnych, opieki 
nad pacjentami i stałej weryfikacji zapro-
ponowanych rozwiązań — przyznaje prof. 
Krystyna Chrzanowska. 

Paszport pacjenta  
z chorobą rzadką
— Bardzo istotną częścią tego, co sta-
nie się po wdrożeniu Narodowego Pla-
nu, będzie karta zapewniająca dostęp 
ratunkowy, zawierająca najistotniejsze 
informacje dotyczące tego, co należy 
robić, a czego za wszelką cenę unikać 
w sytuacjach nagłego zagrożenia życia, 
gdy chory trafia do najbliższego szpitala 
czy poradni — tłumaczy prof. dr hab. n. 
med. Anna Kostera Pruszczyk, kierownik 
Katedry i Kliniki Neurologii UCK. 

Wprowadzenie paszportu pacjen-
ta z chorobą rzadką ma na celu za-
pewnienie opieki medycznej zgodnej 
z indywidualnymi potrzebami chore-
go. Pozwoli także uniknąć zbędnych 
lub niewłaściwych, a nawet potencjal-
nie szkodliwych procedur. Dokument 
zapewni dostęp do aktualizowanych 
informacji o historii choroby, zasto-
sowanym leczeniu farmakologicznym 
i niefarmakologicznym. Zawierać bę-
dzie plan obserwacji i leczenia dla le-
karzy prowadzących w ramach opieki 
koordynowanej. Pacjent będzie mógł 
korzystać z aktualizowanych informacji 
o chorobie, a POZ oraz specjaliści spo-
za ośrodka eksperckiego — z pakietu 
odpowiednich rekomendacji. 

Potrzebne decyzje
Zasady organizacji opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi zostały opracowane. Ustalono priorytety. Zespoły koordynujące czekają w blokach 
startowych na zatwierdzenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Od ponad 8 lat. 

Choroby rzadkie stanowią 
ogromne wyzwanie 
zdrowotne i społeczne.  
Ich liczba szacowana jest  
na ponad 8 tys. Około 80 proc. 
przypadków — to choroby 
genetyczne. Połowa chorób 
rzadkich ujawnia się w wieku 
dziecięcym, a 26 proc. dzieci 
umiera przed osiągnięciem  
5. roku życia. Przypuszcza 
się, że w Polsce na choroby 
rzadkie cierpi 2–3 mln osób.
Przy niskiej częstości 
występowania chorób 
rzadkich, w połączeniu 
z dużym rozproszeniem 
w populacji ogólnej  
(6–8 proc.), niezwykle trudne 
jest ustalenie właściwego 
rozpoznania. Diagnostyka 
jest skomplikowana, 
często przeradza się 
w „odyseję diagnostyczną” 
— trwa średnio około 4 lat, 
a w wielu przypadkach nawet 
kilkanaście. 

Violetta Porowska 
— przewodnicząca 

Parlamentarnego Zespołu 
ds. Praw Pacjentów

Ośrodki referencyjne mają spełniać funkcję diagno-
styczną i terapeutyczną, ale przede wszystkim nauko-
wo-badawczą. Uważam, że powinny być w kilkunastu 
województwach. Nie rekomenduję jednego, centralne-
go ośrodka, który będzie sterował procesami terapeu-
tycznymi, dlatego że chorób rzadkich jest zbyt wiele, 
by jeden ośrodek mógł objąć wszystkie obszary, a pa-
cjenci są bardzo rozproszeni na terenie całego kraju.

Barbara Dziuk 

— przewodnicząca 

Parlamentarnego Zespołu 

ds. Chorób Rzadkich

Wiele osób jest zbyt późno zdiagnozowa-
nych i musi zmagać się z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami i bolesnymi sytua-
cjami. Determinacja rodzin pacjentów 
sprawiła, że mogliśmy wspólnie wypraco-
wać naprawdę bardzo dobry projekt zwal-
czania chorób rzadkich i cały czas trzeba 
go monitorować.

Stanisław Maćkowiak

Krystyna Chrzanowska

Anna Kostera Pruszczyk



CHOROBY RZADKIE  — DIAGNOSTYKA, LEKI I WYROBY MEDYCZNE    DEDYKOWANE ICH TERAPII. WYZWANIA DLA POLSKI 2021

III MODERN HEALTHCARE INSTITUTE

— Od kilku lat opracowujemy rozwiązania 
w systemie ochrony zdrowia, aby opieka 
nad pacjentem była kompleksowa, koor-
dynowana, ciągła i planowana — mówi dr 
n. med. Jakub Gierczyński, ekspert syste-
mu ochrony zdrowia. — Problemy biorą 
się z dwóch fundamentalnych powodów: 
nie mamy adekwatnego finansowania sy-
stemu ochrony zdrowia i nie mamy odpo-
wiednich zasobów kadr medycznych. Jak 
podkreśla dr Gierczyński, chory powinien 
mieć indywidualny plan opieki medycznej 
i stać się aktywnym partnerem we wspól-
nym podejmowaniu decyzji dotyczących 
postępowania w chorobie. 

Podobne zdanie wypowiada prof. Mie-
czysław Walczak, kierownik Kliniki Pediatrii, 
Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Me-
tabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwo-
jowego PUM, który apeluje o wdrożenie 
Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. 
W kontekście opieki nad pacjentami, ko-
nieczna jest intensyfikacja szkolenia przed-  
i podyplomowego pracowników służby 
zdrowia oraz upowszechnienie wiedzy 
o chorobach rzadkich. Aby poprawić do-
stęp do nowoczesnych terapii, zdaniem 
prof. Walczaka, musimy usprawnić ścieżkę 
diagnostyczną, przede wszystkim poprzez 
zwiększenie dostępu do badań genetycz-
nych, w tym badań molekularnych oraz do 
konsultacji genetycznych.

Rejestry medyczne
— Najbardziej efektywnym sposobem 
monitorowania problemów zdrowotnych 
są rejestry medyczne — mówi prof. Anna 
Latos-Bieleńska, kierownik Katedry i Za-
kładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. — Znaczenie re-
jestrów jest szczególnie duże w przypadku 
chorób rzadkich. Są ważne dla pacjentów, 
klinicystów, organizatorów ochrony zdro-
wia, a także dla przedsiębiorców i dla rzą-
dzących zarówno szczebla samorządowe-
go jak i centralnego. 

Tymczasem w Polsce funkcjonuje tylko 
7 rejestrów, które formalnie, na mocy roz-
porządzenia Ministra Zdrowia, mają status 
rejestru medycznego. Niektóre z nich peł-
nią funkcję rejestrów chorób rzadkich. 

— W polskim modelu rejestru chorób 
rzadkich szczególną uwagę przykładamy 
do jakości danych, czyli do kompletności 

zgłoszeń i jakości nadawania kodów orp-
han. Tworzenie rejestrów chorób rzadkich 
jest trudne, dlatego powstają powoli — tłu-
maczy prof. Anna Latos-Bieleńska. Ale do-
daje optymistycznie — Po wdrożeniu za-
proponowanego przez nas systemu reje-
stracji chorób rzadkich w niedługim czasie 
Polska dołączy do liderów w tym obszarze. 

Właściwe rozpoznanie choroby
— Diagnostyka jest kluczem, który ułatwia 
pacjentowi otrzymanie właściwej opie-
ki — mówi prof. dr hab. n. med. Krystyna 
Chrzanowska, kierownik Zakładu Genetyki 
Medycznej w Centrum Zdrowia Dziecka. 
— Dokładamy wszelkich starań, aby skrócić 
czas diagnostyki od chwili, kiedy u pacjen-
ta pojawią się pierwsze objawy choroby do 
ustalenia jej rozpoznania przyczynowego. 
Profesor Chrzanowska zwraca także uwa-
gę, że trzeba ograniczyć diagnostykę ge-
netyczną polskich pacjentów w ośrodkach 
zagranicznych. — Choć mamy coraz więcej 
i coraz lepiej wyposażone ośrodki diagno-
styczne, nadal jeszcze wysyłane są próbki do 
krajów Unii Europejskiej, gdzie koszt badania 
jest niemal czterokrotnie wyższy niż w Pol-
sce. Innym problemem jest to, że niestety 
nie są finansowane przez NFZ dwa główne 
badania wielkoskalowe: porównawcza hy-
brydyzacja genomowa do mikromacierzy 
i sekwencjonowanie nowej generacji.

Prof. Jolanta Sykut-Cegielska z Kliniki 
Wrodzonych Wad Metabolizmu w Instytu-
cie Matki i Dziecka zaznacza, że wrodzone 
wady metabolizmu, łącznie z endokryno-
logicznymi, stanowią ponad jedną czwartą 
wszystkich chorób rzadkich i tworzą dzie-
dzinę wyróżnioną w Europejskiej Akademii 
Pediatrii jako osobna specjalność — pedia-
tria metaboliczna.

— Plany ministerstwa zdrowia zmierza-
jące do przekształcenia specjalizacji z pe-
diatrii metabolicznej w tak zwaną umiejęt-
ność faktycznie likwidują tę specjalizację 
z wszystkimi konsekwencjami, co odbie-
ram jako realne zagrożenie — niepokoi 
się prof. Jolanta Sykut-Cegielska. — Opty-
malne, przedobjawowe wykrycie choroby 
i włączenie właściwej interwencji medycz-
nej ratuje życie dzieciom chorym i diame-
tralnie poprawia ich rokowania. 

Na ogromną rolę wczesnej diagnozy 
w terapii chorób rzadkich wskazuje — na 

przykładzie rdzeniowego zaniku mięśni 
(SMA) — prof. Anna Kostera-Pruszczyk, 
kierownik Katedry i Kliniki Neurologii 
UCK WUM. Istnieje wiele dowodów na-
ukowych na to, że SMA rozpoczyna się 
przed okresem objawowym. Podanie 
leku w tym czasie daje szansę na nie-
mal prawidłowy rozwój ruchowy dzieci, 
u których genotyp wskazywałby na bar-
dzo ciężki przebieg. 

— Nie musimy czekać biernie na pierw-
sze objawy pojawienia się choroby — pod-
kreśla prof. Kostera-Pruszczyk — Chcieli-
byśmy rozpoczynać leczenie u wszystkich 
nowo rozpoznanych pacjentów zanim 
choroba doprowadzi do nasilonego niedo-
władu i skoliozy. Wyzwaniem jest urucho-
mienie badań przesiewowych noworod-
ków w kierunku wykrywania SMA.  Polska 
jest na to gotowa, zarówno od strony me-
rytorycznej jak i organizacyjnej. — Pojawia-
ły się kilkakrotnie bardzo poważne deklara-
cję ze strony ministerstwa zdrowia, że pi-
lotaż badań przesiewowych noworodków 
w kierunku wykrywania SMA rozpocznie 
się na początku 2021 roku — mówi prof. 
Kostera-Pruszczyk. 

Sztuczna inteligencja  
w diagnostyce chorób rzadkich
Diagnostyka chorób rzadkich wyma-
ga analizy dużych ilości danych w po-
szukiwaniu określonych symptomów. 
Duże nadzieje pokładane są w algoryt-
mach sztucznej inteligencji, które mogą 
pomóc lekarzom.

— Proponowane przez nas podej-
ście oparte na nowych technologiach 
do analizy danych ma wspierać lekarzy 
w stawianiu rozpoznań chorób rzad-
kich — mówi prof. Grzegorz Basak, 
kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, 
Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK 
WUM. — Takie algorytmy informatyczne 
mogą być zintegrowane z systemami 
informatycznymi poradni i szpitali. 

Sztuczna inteligencja jest w stanie 
w ciągu kilku minut skorzystać z wiedzy 
kilkudziesięciu specjalistów. Nie ozna-
cza to, że odbiera lekarzowi możliwości 
podejmowała decyzji co do diagnozy 
i postępowania, ale — jak podkreśla prof. 
Basak — z niezwykle dużą skutecznością 
zapobiec przeoczeniu istotnych symp-
tomów. 

Diagnostyka jest kluczem
Ścieżka pacjenta z chorobą rzadką powinna być zaplanowana i ciągła. Od wczesnej diagnozy, przez sprawne dotarcie do specjalisty i ośrodka 
referencyjnego, badania i opiekę koordynowaną, dostęp do zalecanego leczenia, aż po monitorowanie stanu zdrowia. Wszystko to według indywidualnie 
opracowanego planu dla każdego chorego. 

Adrian Górecki

Coś dobrego można zrobić dla pacjentów także 
w czasie pandemii. Chciałbym zasygnalizować 
i wskazać systemowe rozwiązania, dzięki którym 
można minimalizować długość pobytu chorego 
w szpitalu. Szpitale — to nie są miejsca, gdzie pa-
cjent powinien się teraz pojawiać. Może także kon-
taktować się z personelem medycznym bez osobi-

stych wizyt. Pacjenci mogliby otrzymać leki do podawania w domu. Jesz-
cze przed pandemią dwukrotnie przeprowadziliśmy badanie, z którego 
wynika, że pacjenci z wrodzonymi wadami odporności, którzy przyjmo-
wali leki w ramach leczenia domowego, czuli się znacznie lepiej.

Paweł Gontarz

— Choroba Fabry’ego uczyniła mnie osobą niepeł-
nosprawną i wywołała wiele problemów z narząda-
mi wewnętrznymi, sercem, nerkami, żołądkiem, 
przyszedłem sześć udarów. Muszę posiłkować się 
takimi rzeczami, jak chodzik dla niepełnospraw-
nych. Dzięki wprowadzeniu do refundacji od 1 listo-
pada 2020 r. doustnego leku — migalastu nie trzeba 

się nigdzie udawać — w moim przypadku co 15 dni do szpitala w celu 
podania enzymu. Cały czas obawiałem się, czy lek zostanie podany ter-
minowo, czy na oddziale nie pojawią się jakieś problemy związane z pan-
demią, czy ten wlew się w ogóle odbędzie. 

Jakub Gierczyński Mieczysław Walczak Anna Latos-Bieleńska Krystyna Chrzanowska Jolanta Sykut-Cegielska Anna Kostera-Pruszczyk Grzegorz Basak
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— Ocena leków dedykowanych choro-
bom rzadkim i ultrarzadkim ma swoją 
specyfikę — wyjaśnia prof. dr hab. Marcin 
Czech. — Po pierwsze, mamy do czy-
nienia z małymi populacjami pacjentów, 
a więc siła dowodu w badaniach klinicz-
nych jest mniejsza. Mamy problemy ze 
zdefiniowaniem punktów końcowych, 
aby były znamienne statystycznie i jakość 
danych z tych małych grup jest automa-
tycznie słabsza.

Kosztowa efektywność i utrzymanie 
opłacalności terapii chorób rzadkich jest 
dużym wyzwaniem farmakoekonomicz-
nym. W ocenie prof. Czecha sprawę kom-
plikuje dodatkowo fakt, że w analizach 
należy też uwzględnić koszty pośrednie, 
ponieważ choroby wywierają bardzo duży 
wpływ na opiekunów pacjenta i na społe-
czeństwo.

W związku z tym, jak wskazuje Marcin 
Czech, przy ocenie terapii stosowanych 
w chorobach rzadkich i ultrarzadkich war-
to rozważyć odstępstwo od ogólnie przy-
jętej procedury oceny leków z zachowa-
niem ich kosztowej efektywności. — Me-
chanizmem wspomagającym podejmo-
wanie decyzji w przypadku terapii chorób 
rzadkich może być Wielokryterialna Ana-
liza Decyzyjna (MCDA). Wiele krajów wy-
korzystuje ją z dużym powodzeniem do 
oceny leków sierocych, ich walidacji oraz 
tworzenia programów pilotażowych. 

Warto rozważyć także kolejne roz-
wiązanie dla leków sierocych w zakresie 
farmakoterapii, jakim jest inicjatywa gru-
py V4+. Chodzi o wspólne negocjacje 
warunków refundacji oraz stosowanie 
instrumentów dzielenia ryzyka. Pomocny 
może być również mechanizm horizon 
scanning, czyli poszukiwanie leków znaj-
dujących sie jeszcze w trakcie rozwoju.

Na możliwość zastosowania analizy 
wielokryterialnej w procesie refundacyj-
nym zwraca uwagę dr hab. n. med. Maciej 
Niewada, prezes Polskiego Towarzystwa 
Farmakoekonomicznego. Uczestniczył 
on w przygotowaniu propozycji wdro-

żenia MCDA do polskiego systemu. Je-
go zdaniem wnioski refundacyjne wraz 
z raportami HTA dla leków stosowanych 
w chorobach rzadkich należałoby uzu-
pełniać o analizę MCDA. Jej weryfikacja 
przez AOTMiT polegałaby na ocenie, czy 
właściwie zinterpretowano poziomy reali-
zacji poszczególnych kryteriów, wielkości 
atrybutów i czy w związku z tym właściwie 
ocenione zostały korzyści płynące z danej 
interwencji medycznej. Stanowisko Rady 
Przejrzystości mogłoby się wtedy odwo-
ływać do analizy MCDA. 

Odmienne kryteria oceny
— AOTMiT podchodzi do oceny leków 
w klasyczny sposób — mówi dr Michał 
Jachimowicz, ekspert w dziedzinie eko-
nomiki rynku świadczeń zdrowotnych, 
założyciel firmy MAHTA. — Obowiązujące 
w Polsce przepisy są skonstruowane do 
oceny leków w chorobach powszech-
nych, a niekoniecznie w chorobach rzad-
kich. Agencja oczekuje bowiem badań 
na najwyższych piętrach wiarygodności. 
Tymczasem w chorobach rzadkich często 
dostępne są jedynie badania o niższej wia-
rygodności i niewystarczającej istotności 
statystycznej. 

W odniesieniu do leków na choroby 
rzadkie często nie ma dowodów na twar-
de punkty końcowe, oczekiwane przez 
agencję oceny oraz resort zdrowia. Agen-
cja oczekuje również porównania ceny 
nowego leku z refundowanymi kompara-
torami. Przysparza to kolejnych trudności, 
ponieważ często takich leków w ogóle 
nie ma. W wielu przypadkach niemożliwe 
jest zebranie wystarczająco dużej liczby 
chorych, aby podzielić ich na dwie grupy 
badawcze. W dodatku, gdyby to się udało, 
leczenie chorób chorych z ciężką choro-
bą rzadką za pomocą terapii nieaktywnej 
w grupie kontrolnej byłoby — według dr 
Jachimowicza — podejściem bardzo nie-
etycznym. 

Doktor Michał Jachimowicz sugeru-
je, by do oceny leku na chorobę rzadką 

stosować raczej zasadę „best available 
evidence” a nie tylko wyniki badań kli-
nicznych z randomizacją. Powinno się 
też uwzględniać dane dodatkowe: ba-
dania niekliniczne, obserwacyjne, opisy 
przypadków a modelowanie oprzeć na 
surogatach, czyli drugorzędowych, za-
stępczych punktach końcowych. Warto 
również poszerzyć perspektywę spojrze-
nia w prowadzonych analizach — nie tylko 
ekonomiczną, ale również społeczną. 

Natomiast dr Magdalena Władysiuk, 
prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, wska-
zuje na kwestię wczesnego dostępu do 
leków w ciężkich schorzeniach, które 
prowadzą albo do przyspieszonego zgo-
nu, albo do nasilonej niepełnosprawności. 
— Chodzi o ratowanie przed poważny-
mi konsekwencjami powikłań niektórych 
chorób. Mówimy tu o lekach, które jesz-
cze nie weszły do systemu i nie zostały 
zarejestrowane. Jednocześnie zbudowa-
nie ścieżek wczesnego dostępu tworzy 
doskonałe narzędzie do gromadzenia 
własnych danych, a jednocześnie tworze-
nia platformy do współpracy. Dodatkowo 
może dostarczać informacji o brakach 
występujących w obszarze organizacji 
oraz finansowania świadczeń, których 
usunięcie jest konieczne do wdrożenia 
nowych terapii. 

Ośrodki doskonałości
— Największy problem epidemiologicz-
ny stanowią nowotwory częste — mówi 
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakow-
ski, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca 
i Klatki Piersiowej NIO, konsultant krajowy 
w dziedzinie onkologii klinicznej. — Drugą 
grupą są nowotwory rzadkie, występujące 
w liczbie poniżej 6 przypadków na 100 tys. 
Wyróżnia się w tej chwili również nowo-
twory bardzo rzadkie, kiedy częstość wy-
stępowania nie przekracza jednego przy-
padku na 100 tys. Jednak obie ostatnie 
grupy stanowią łącznie 15 proc. wszyst-
kich nowotworów. To tworzy ogromny 
problem związany z trudnościami diagno-

stycznymi, trudnościami w prowadzeniu 
rejestrów, a także prospektywnych badań 
z losowym doborem chorych. 

Według prof. Krzakowskiego bardzo 
istotne jest tworzenie ośrodków doskona-
łości, wyspecjalizowanych w opiece nad 
chorymi na rzadkie nowotwory. W takich 
ośrodkach można zebrać odpowiednie 
doświadczenie, przygotować standar-
dy postępowania diagnostycznego i te-
rapeutycznego oraz prowadzić badania 
naukowe. Powinny one wdrażać nowe 
technologie lekowe, uczestniczyć w dzia-
łalności dydaktycznej i tworzyć wytyczne 
postępowania w nowotworach o niewiel-
kiej częstości występowania.

Jakie czekają nas zmiany?
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski 
wskazuje, że podstawowym wyzwaniem 
dla terapii chorób rzadkich są oczekiwa-
nia, aby zwiększać możliwości refundacji 
technologii lekowych droższych niż trzy-
krotność PKB per capita. I tak się dzieje 
— ceny wielu leków, zakwalifikowanych 
w ostatnim czasie do refundacji, przekra-
czają tę granicę. 

— Minister zdrowia nie jest uzależnio-
ny od oceny AOTMiT i może nawet przy 
negatywnej ocenie Agencji przyjąć lek do 
refundacji. Oczywiście jest to zdecydo-
wanie trudniejsze, ponieważ naprawdę 
musi mieć bardzo mocne uzasadnienie 
— mówi Maciej Miłkowski i podkreśla, że 
w najbliższym okresie ma nastąpić po-
szerzenie możliwości budżetu, związa-
ne z przekazaniem środków na Fundusz 
Medyczny. Zgodnie z planowaną ustawą, 
pierwsze środki mają zostać przekaza-
ne jeszcze w bieżącym roku. Natomiast 
w roku 2021 będą dokonywane pierwsze 
zakupy z Funduszu — i będą one dotyczyć 
terapii nowotworów oraz chorób rzad-
kich. Nowa ustawa zmienia również orga-
nizację Ratunkowego Dostępu do Tech-
nologii Lekowych. Ma on działać spraw-
niej i szybciej, w sposób znacznie prostszy 
dla szpitali i lekarzy. 

Inne podejście do refundacji
Model refundacji technologii lekowych w chorobach rzadkich nie może opierać się na tych samych kryteriach co ocena terapii dla chorób powszechnych. 
Leki sieroce wymagają całkowicie innego podejścia, by wyrównać szanse pacjentów na skuteczne leczenie. 

Maciej Niewada Michał Jachimowicz Magdalena Władysiuk Maciej Krzakowski Maciej Miłkowski
Marcin Czech
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 — Według danych Europejskiej Agencji 
Leków, w styczniu 2020 roku było zare-
jestrowanych 105 leków sierocych, sto-
sowanych w chorobach rzadkich oraz 
236 leków, które albo utraciły status leku 
sierocego, albo nigdy go nie miały, ale są 
bardzo ważne w terapii chorych na cho-
roby rzadkie — podaje dr Jakub Gierczyń-
ski, ekspert systemu ochrony zdrowia. 
W sumie jest to zatem 341 leków. Spośród 
nich 141 jest refundowanych w Polsce. 
— Ta statystyka się znacząco poprawiła. 
W zasadzie w każdym obwieszczeniu re-
fundacyjnym są leki sieroce i leki stosowa-
ne w chorobach rzadkich. Należy docenić 
konsekwencję ministerstwa zdrowia, któ-
re dostrzega ważność dostępu do tech-
nologii lekowych pacjentów z chorobami 
rzadkimi — podkreśla dr Gierczyński. 

W Polsce refundujemy 111 leków sto-
sowanych w chorobach rzadkich (na 
236 zarejestrowanych przez EMA). Śred-
nia wypada dość dobrze, w niektórych 
chorobach sytuacja wygląda jednak dużo 
gorzej. Na przykład w leczeniu muko-
wiscydozy refundujemy tylko jeden lek 
na 4 dostępne w Europie. W wielu przy-
padkach w Polsce nie ma żadnej terapii 
objętej finansowaniem publicznym. Jak 
wskazuje dr Gierczyński — Dla chorych na 
dystrofię mięśniową Duchenne’a nie ma-
my nic, podobnie jak w przypadku obrzę-
ku naczynioruchowego. Nie ma w Polsce 
dostępnego leczenia dla szeregu nowo-
tworów krwi, jak na przykład dla ostrej 
białaczki limfoblastycznej. 

Piotr Dąbrowski z Komitetu Farma-
ceutycznego AmCham podkreśla, że 
zerejestrowane terapie dotyczą jedynie 
około 4–5 proc. chorób rzadkich. Zde-
cydowana większość chorych nadal nie 
może więc mieć nadziei na podjęcie sku-
tecznego leczenia. Tym bardziej warto jest 
udostępniać te leki, które zostały już opra-
cowane i zarejestrowane. Drugim ogrom-
nym problemem jest bardzo mała liczba 
ekspertów, którzy posiadają odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie w diagnozowaniu 

oraz leczeniu poszczególnych jednostek 
chorobowych. Z tego powodu role eks-
pertów bardzo często przejmują organi-
zacje pacjenckie. — Wierzymy, że pozycja 
organizacji pacjentów i ekspertów klinicz-
nych powinna zostać wzmocniona w pol-
skim systemie oceny technologii medycz-
nych — wskazuje Piotr Dąbrowski. 

Droga do refundacji
— W strategicznym rządowym dokumencie 
Polityka Lekowej na lata 2018–2022 choro-
by rzadkie zostały dostrzeżone, ale niestety 
nie poszły za tym zmiany ustawy refunda-
cyjnej — przyznaje Agnieszka Grzybowska-
-Zalewska z Izby Gospodarczej Farmacja 
Polska. Niedostosowanie przepisów re-
fundacyjnych do specyfiki chorób rzadkich 
utrudnia działania producentów leków, 
którzy oferują odpowiednie terapie i wpro-
wadzają je do Polski. Pierwsze wyzwanie 
pojawia się jeszcze przed okresem refunda-
cyjnym, ponieważ brakuje przepisów, które 
określiłyby zasady tzw. wczesnego dostępu 
do nowych technologii lekowych. Z tego 
powodu wiele firm, które stosują tego typu 
programy w innych krajach, nie może ich 
wprowadzać w Polsce.

Drugim wyzwaniem jest proces przy-
gotowania wniosku refundacyjnego. 
— I tu schody zaczynają się, gdy docho-
dzimy do danych. Staramy się, jako pro-
ducenci, spełnić wszystkie wymogi, jakie 
stawia przed nami AOTMiT. Posługujemy 
się wszystkimi źródłami danych, które są 

dla nas dostępne, w tym również bada-
niami rejestracyjnymi, ale musimy pamię-
tać, że są to badania na dużo mniejszych 
populacjach i mają zupełnie inne punkty 
końcowe. Bardzo trudno jest sprostać 
stawianym wymaganiom — wskazuje Ag-
nieszka Grzybowska-Zalewska. Ustawa 
refundacyjna nakłada na producenta lub 
wnioskodawcę obowiązek wprowadze-
nia do obrotu leków w opakowaniu pol-
skojęzycznym. Produkowana jest wtedy 
możliwie najmniejsza seria, ale z uwagi na 
długotrwałość procesu i jego niepewność 
często dochodzi do przeterminowania te-
go leku — i trzeba go wtedy zniszczyć. 

Kolejnym wyzwaniem jest kryterium 
efektywności kosztowej. Zdaniem przed-
stawicielki Izby Gospodarczej, w przypad-
ku chorób rzadkich należałoby stosować 
inne narzędzia oceny, na przykład wielo-
kryterialną analizę decyzyjną. MCDA mo-
głaby stanowić rozszerzenie obecnego 
procesu refundacyjnego, ponieważ opar-
ta jest na różnych parametrach, takich jak 
efekty terapeutyczne, bezpieczeństwo, 
rokowania lub wpływ leczenia na rodzinę. 
— Są to często leki drogie i możemy oczy-
wiście dyskutować, czy opracowanie tych 
leków jest droższe od innych — mówi Ag-
nieszka Grzybowska-Zalewska. — Badania 
kliniczne są w przypadku chorób rzadkich 
trudniejsze do wykonania, z uwagi na nie-
wielką liczbę pacjentów. Wielkość popu-
lacji jest bezdyskusyjnym parametrem, 
który wpływa także na poziom sprzedaży, 
a zatem na opłacalność poszczególnych 
leków dla producenta. 

W polskich przepisach obowiązuje 
jeszcze jedna zasada, która stanowi duże 
wyzwanie dla producentów — to obliga-
toryjne obniżanie cen po upływie okresu 
wyłączności rynkowej. Producenci zadają 
pytanie o jej zasadność w odniesieniu do 
leków stosowanych w chorobach rzad-
kich. W sytuacji, gdy lek jest obejmowany 
refundacją kilka lat po rejestracji przez Eu-
ropejską Agencję Leków, a okres wyłącz-
ności rynkowej trwa 10 lat, producenci 
negocjują ceny z Komisją Ekonomiczną 
ze świadomością, że po kilku latach będą 
musieli je obniżyć o 25 procent. W do-
datku firmy muszą działać w poczuciu 
niepewności, czy proces refundacyjny 
zakończy się sukcesem, ponieważ nadal 
nie są jasno zdefiniowane kryteria decy-
dujące o objęciu leku refundacją.

Nowe źródło finansowania: 
Fundusz Medyczny
— Fundusz Medyczny jest szczególnie 
dedykowany pacjentom z chorobami 
rzadkimi — mówi prof. dr hab. n. med. 

Piotr Czauderna, kierownik Kliniki Chirur-
gii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMED, 
a jednocześnie koordynator sekcji zdro-
wia w prezydenckiej Narodowej Radzie 
Rozwoju. — Zawiera wiele interesujących 
rozwiązań i część z nich jest w Polsce 
nowatorska. Wprowadza dwa elementy, 
które powinny się przyczynić do poprawy 
dostępu pacjentów z chorobami rzadki-
mi do innowacyjnych terapii.

Pierwszy z nowych elementów, na 
który wskazuje prof.l Czauderna — to 
zmiana procedur Ratunkowego Dostępu 
do Technologii Lekowych. Zostały one 
uproszczone i zmodyfikowane w kierun-
ku przeniesienia decyzyjności na niższy 
poziom. W sytuacji, kiedy dany lek będzie 
w procedurze ratunkowej stosowany 
często, w sporej grupie pacjentów, nadal 
pojawiać się będzie presja, aby wszedł 
do normalnego finansowania w tym 
wskazaniu. 

RDTL polega na finansowaniu do-
stępu do nowych terapii dla indywidual-
nych pacjentów. W ustawie o Funduszu 
Medycznym jest także drugi element 
— nowość w Polsce — czyli dostęp gru-
powy, funkcjonujący w innych krajach, 
np. w Holandii czy Wielkiej Brytanii. Dla 
pacjentów z niezaspokojoną potrzebą 
medyczną Fundusz będzie finansował le-
czenie już zarejestrowane, ale jeszcze nie 
objęte refundacją. 

Profesor Czauderna przypomina tak-
że inne zapisy ustawy o Funduszu Me-
dycznym — bezlimitowe finansowanie 
świadczeń u dzieci i młodzieży w szpi-
talach, dostęp ambulatoryjny do lekarzy 
specjalistów, a także możliwośc leczenia 
za granicą — za zgodą płatnika i w uza-
sadnionych przypadkach — gdy nie ma 
możliwości zrealizowania takiej terapii 
w Polsce.

— To są nowe środki budżetowe 
— podsumowuje prof. Piotr Czauderna 
— A są one niemałe, ponieważ stanowią 
mniej więcej 5 proc. polskich wydatków 
na refundację.

Poszukiwane nowe metody  
finansowania
System ochrony zdrowia zaczyna dostrzegać potrzeby medyczne osób z chorobami rzadkimi, jednak procesy refundacyjne nie zostały odpowiednio 
dostosowane. Poszukiwane są zatem nowe ścieżki finansowania terapii. 

Jakub Gierczyński

Piotr Dąbrowski

Agnieszka Grzybowska-Zalewska

Piotr Czauderna
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Czynniki rekom-
binowane są pil-
nie potrzebne do 
leczenia chorych 
na hemofilię. 
Edmund Skrzyp-
kowski ze Stowa-
rzyszenia Cho-
rych na Wrodzo-
ne Skazy Krwo-
toczne, działają-
cego w Poznaniu, 

odnosi się do „Narodowego programu 
leczenia chorych na hemofilię i pokrew-
ne skazy krwotoczne na lata 2019–2023”. 
W jego opinii należy uznać za sukces, że 
po raz pierwszy udało się doprowadzić do 
podpisania umów z ośrodkami leczenia 
pierwszego i drugiego stopnia — co praw-
da nie we wszystkich województwach, ale 
„jest to początek drogi”. 

Jednak w kwestii czynników krzep-
nięcia sytuacja przedstawia się gorzej. 
— Obowiązujący do tej pory system za-
kupów sprawdzał się i jesteśmy bardzo 
zadowoleni z zaopatrzenia w podstawo-
we czynniki krzepnięcia. Jak widać po kil-
ku miesiącach funkcjonowania nowego 
programu, nie sprawdza się to jeśli chodzi 
o innowacyjne leki i fakt, że na szerszą 
skalę nie możemy ich stosować. Tymcza-
sem są one nieporównywalnie skutecz-
niejsze w terapii i w wielu przypadkach 
tańsze — mówi Edmund Skrzypkowski. 
Dlatego apeluje o włączenie Stowarzy-
szenia do prac nad nowymi rozwiąza-
niami. Wskazuje m.in. na konieczność 
zabezpieczenia depozytu leków w ośrod-
kach i wyznaczonych szpitalnych oddzia-
łach ratunkowych.

Indywidualizacja 
i bezpieczeństwo

Szymon Rajski, 
radca prawny 
z kancelarii „Fili-
piak Babicz Le-
gal”, odnosi się do 
problemu lecze-
nia chorób krwo-
tocznych pre- 
paratami rekom-
b i n o w a n y m i , 
niezależnymi od 
osocza dawcy. 
Upowszechnie-

nie tych produktów jest szczególnie ważne 
w obecnej sytuacji. Podczas trwającej pan-
demii występują istotne zaburzenia w sy-
stemie krwiodawstwa, a osocze — zwłasz-
cza ozdrowieńców — jest na wagę złota. 

— Czynniki rekombinowane zapew-
niają wysoki poziom bezpieczeństwa bio-

logicznego pacjenta — zapewnia Szymon 
Rajski. — Jeśli chodzi o czynniki osoczo-
pochodne jesteśmy liderami Europy, co 
nie jest sytuacją pożądaną z punktu wi-
dzenia praw pacjenta i dostępności do 
metod leczenia czynnikami rekombino-
wanym, w szczególności o przedłużonym 
działaniu. Obecnie w wielu krajach euro-
pejskich są one podstawą leczenia pacjen-
tów w hemofilią. AOTMiT w tegorocznym 
opracowaniu wskazała, że przedłużony 
czas działania preparatu jest istotny ze 
względu na możliwość uzyskania dłuż-
szego efektu zapobiegania krwawieniu, 
w porównaniu do dotychczas podawa-
nych preparatów. Możliwość rzadszego 
podawania zmniejszy liczbę zakładanych 
cewników centralnych. W tej samej ana-
lizie zauważono, że pomimo uzyskanej 
rejestracji i decyzji regulacyjnej programu 
lekowego dostęp do czynników o wydłu-
żonym działaniu jest ograniczony .

Jak twierdzi Szymon Rajski, gdy do-
chodzi do kwestii zakupu — „czynniki 
rekombinowane przegrywają na starcie, 
ponieważ teoretycznie mają wyższą cenę 
jednostkową”. AOTMiT wykazała jednak 
w swojej analizie, że przy przy zmianie 
kryteriów oceny możliwe jest w dłuższej 
perspektywie czasowej zdecydowane ob-
niżenie kosztu leczenia pacjentów. 

— Należy zastanowić się, czy nie do-
konać zmiany systemu tak, aby respekto-
wał on prawa pacjenta, prawa lekarza i de 
facto jego obowiązki do stosowania zindy-
widualizowanej terapii, a jednocześnie nie 
zagrażało to budżetowi — podsumowuje 
Szymon Rajski.

Dostęp do różnych terapii
— W Polsce ma-
my 20 rodzajów 
skaz krwotocz-
nych, a hemofilia 
występuje raz na 
10 tys. urodzeń, 
więc nie może 
być zaliczana do 
chorób rzadkich 
— podaje Ste-
fan Bogusławski, 
ekspert systemu 
ochrony zdrowia. 

I dodaje, że trudnym wyzwaniem w re-
fundacji czynników krzepnięcia jest fakt, 
że zapotrzebowanie na niego nie zależy 
tylko od parametrów medycznych, ale też 
od stylu życia pacjenta, który dobrze zna 
swoją chorobę. 

Stefan Bogusławski jest zdania, że 
każdy chory powinien mieć dostęp 
różnych czynników, zwłaszcza krótko 
działających, czy osoczopochodnych, 

czy rekombinowanych. Wydaje się to 
bardzo trudnym wyzwaniem, zwłaszcza 
w dobie pandemii, kiedy toczy się wal-
ka o osocze, a pełny dostęp do czynni-
ków rekombinowanych — to wyzwanie, 
którego rozwiązanie jest jeszcze daleko 
przed nami. 

Brakuje osocza
Mecenas Patryk 
Turzyński, dy-
rektor w Takeda 
Pharma, wskazu-
je że 60 proc. pa-
cjentów leczo-
nych podskórnie 
immunoglobuli-
nami otrzymuje 
te leki do domu. 
— To ogromny 
sukces. Z drugiej 
strony widzimy, 
że zaczyna ich 

brakować. Niektórzy producenci infor-
mują ministerstwo zdrowia i klinicystów, 
że tych leków nie ma i nie będzie, z po-
wodu trudności z dostępem do osocza. 
Konieczne jest zatem zbudowanie w tych 

obszarach strategii, jak zapewnić leki dla 
wszystkich pacjentów.

Patryk Turzyński podkreśla, że naj-
ważniejszym celem na najbliższe lata  jest 
zbieranie nadwyżek osocza. Komisja Eu-
ropejska w swoich dokumentach podkre-
śla ten problem i przypomina, jak ważna 
jest tu współpraca z przemysłem farma-
ceutycznym. Firma Takeda zbiera ponad 
60 mln lirów osocza rocznie. 

— Największą skuteczność pobie-
rania osocza od dawców mamy w tych 
krajach europejskich, gdzie dopuszcza 
się na możliwość prywatnego oddawania 
osocza w ramach rozliczeń finansowych 
lub w postacie rekompensaty za pobyt 
w ośrodku. Takie rozwiązania doskona-
le sprawdzają się w Niemczech, Austrii, 
Czechach i na Węgrzech — mówi Patryk 
Turzyński. — Najciekawszym przykła-
dem są Czechy, gdzie w ubiegłym roku 
Takeda pozyskała 600 tys. litrów osocza 
od dawców prywatnych i szpitali, które 
przekazują osocze w zamian za produk-
ty osoczopochodne. W Polsce nadwyżki 
osocza wynoszą 20–30 tys. litrów, czyli 
właściwie nie istnieją, a nasz kraj kupuje 
produkty osoczopochodne. 

Choroby krwi:  
potrzebne nowe technologie

Edmund Skrzypkowski

Szymon Rajski

Stefan Bogusławski

Patryk Turzyński

HEMATOLOGIA JEST OBSZAREM AWANGARDOWYM 

I PIONIERSKIM. W tym obszarze pojawia się bardzo wiele no-

wych technologii lekowych. — Nowotworów krwi mamy ich 

aż 140 rodzajów. Wyróżniamy ich tak dużo dzięki temu, że 

kwalifikacja chorób bazuje już na bardzo nowoczesnym 

podejściu, opartym nie tylko na lokalizacji nowotwo-

ru, ale też na jego biologii i mutacjach genów. Do-

tyczą 10 proc. pacjentów onkologicznych — mówi 

Aleksandra Rudnicka z Polskiej Koalicji Pacjentów 

Onkologicznych.

W hematologii pojawia się wiele innowacyjnych terapii, które później znajdują zastosowanie 

w terapii chorych z guzami litymi. Przykładem może być technologia CAR-T, zarejestrowana 

we wskazaniu ostrej białaczki limfoblastycznej dla pacjentów w każdym wieku i u dorosłych 

w leczeniu nawrotowych rozlanych chłoniaków z dużych komórek B. Trwają badania kli-

niczne nad zastosowaniem limfocytów T w leczeniu szpiczaka, chłoniaka Hodgkina oraz 

raka piersi. 

Przy próbie objęcia refundacją pierwszego produktu CAR-T okazało się, że zapisy ustawy 

nie są dostosowane do nowatorskich technologii. Przepisy wymagają bowiem m.in. tego, 

aby producent udowodnił, że lek został już wprowadzony na polski rynek, w polskim opa-

kowaniu. 

— Mamy też ciała bispecyficzne, częściowo refundowane w Polsce w leczeniu dorosłych 

pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną. Czekamy na dwa leki, które również są w pro-

cesie refundacji i będą stosowane w leczeniu dzieci, a także kolejnej grupy osób dorosłych 

— wymienia Aleksandra Rudnicka. — W przyszłym roku oczekujemy terapii czasowych, 

które odstawia się po określonym okresie stosowania i stwierdzeniu u pacjenta głębokiej 

odpowiedzi molekularnej. Pierwsza taka terapia jest już refundowana w leczeniu pacjentów 

z przewlekłą białaczką limfocytową.

Czeka nas kolejny przełom w leczeniu zespołów mieloodysplastycznch, gdzie przetaczanie 

krwi można zastąpić substancją o nazwie luspatercept. Ograniczy to lub całkowicie wyeli-

minuje konieczność transfuzji u pacjentów w różnych wskazaniach i pozwoli zaoszczędzić 

tak cenny, naturalny lek, jakim jest krew. 

Aleksandra Rudnicka
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— Najważniejsze, 
abyśmy w przy-
szłym roku urucho-
mili Narodowy Plan 
dla Chorób Rzad-
kich. Zostaną wy-
znaczone jasne za-
sady dla ośrodków 
referencyjnych, by 
mogły współpraco-
wać z europejski-

mi ośrodkami — mówi minister Maciej 
Miłkowski. — Na pewno czeka nas duża 
praca przy poszerzaniu wskazań, polep-
szeniu jakości diagnostyki genetycznej, 
nie tylko pod kątem wykonywania ba-
dań genetycznych, ale ich dostępności 
fizycznej i refundacyjnej. Sama diag-
nostyka genetyczna nic nie znaczy bez 
dobrej oceny klinicznej. Trzeba te rzeczy 
połączyć w centrach referencyjnych, 
których głównym zadaniem będzie roz-
poznanie choroby i później monitoro-
wanie leczenia. 

Leczenie mukowiscydozy
Paweł Wójtowicz 
z MATIO Fundacji 
Pomocy Rodzinom 
i Chorym na Mukowi-
scydozę przyznaje, że 
średnia życia chorego 
w Polsce istotnie się 
wydłużyła, ale nadal 
brakuje kilku istotnych 
elementów. — Pierw-
szym jest koordyno-
wana opieka nad pa-

cjentami — mówi. — Ważne, by w ośrod-
kach specjalistycznych pacjent miał dostęp 
do wszystkich specjalistów. Wraz z wiekiem 
rośnie liczba jednostek chorobowych, któ-
re nakładają się na siebie i wymagają spe-
cjalistycznego leczenia.

Drugim ważnym punktem jest opieka 
domowa z pełną antybiotykoterapią oraz 
skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu w ce-
lu wykonywania badań kontrolnych. Wiele 
z nich można robić ambulatoryjnie, bez ho-
spitalizacji. 

Kolejny element — to dostęp do poja-
wiających się nowych leków, a także anty-
biotyków i suplementów diety. Lekarz po-
winien dysponować pełnym wachlarzem 
terapii, ponieważ każdy pacjent wymaga 
innej kombinacji lekowej.

Chory na mukowiscydozę o przebiegu 
średnim zażywa około 14 tys. tabletek rocz-
nie. Tyle samo przyjmuje przeciętny Polak 
w ciągu całego życia. W tym są leki refun-
dowane. Wprowadzenie leczenia przyczy-

nowego przyniosłoby zatem pozytywny 
efekt finansowy. 

Pacjenci walczą 
o refundację nowego 
leku na dystrofię mięś-
niową Duchenne’a. 
Jest to nowocześ-
niejszy steryd, mniej 
obciążający organizm 
niż preparat używany 
dotychczas, który po-
woduje szybko postę-
pującą osteoporozę 

i przyrost wagi. Chorzy mogą go kupować 
za granicą we własnym zakresie, ale przed 
każdym zakupem muszą zwracać się 
z prośbą o zgodę — mówi Jacek Sztajn-
ke z Parent Project. — Oprócz sterydów 
pojawiła się terapia genetyczna, przyczy-
nowa, działająca na poziomie mRNA, ale 
tylko w przypadku mutacji nonsensow-
nej. Wniosek refundacyjny został złożony 
w 2016 r., jednak AOTMiT zaopiniowała go 
negatywnie i ministerstwo wydało decyzję 
odmowną. Ponownie złożony wniosek jest 
teraz rozpatrywany.

Dziedziczny obrzęk 
naczynioruchowy

To ciężka przewlekła, 
wyniszczająca, nie-
zwykle bolesna i po-
tencjalnie zagrażająca 
życiu choroba gene-
tyczna. Obecnie do 
leczenia HAE zareje-
strowanych jest sie-
dem różnych produk-
tów. — Spodziewamy 
się rejestracji jednego 
leku stosowanego 

w długoterminowej profilaktyce — mówi 
Michał Rutkowski, prezes Polskiego Sto-
warzyszenia Pomocy Chorym z Obrzę-
kiem Naczynioruchowym PIĘKNIE PUCH-
NĘ. — Kolejne trzy cząsteczki przechodzą 
drugą fazę badań klinicznych. Zatem za 
około 2–3 lata najprawdopodobniej za-
rejestrowanych będzie jedenaście terapii. 

Tymczasem polscy pacjenci do 31 sierp-
nia mieli dostęp do trzech leków ratujących 
życie, a od 1 września — tylko do dwóch. 
— Z niezrozumiałych powodów rekombi-
nowany inhibitor esterazy C1 przestał być 
refundowany. W dodatku dostęp do leków 
w HAE jest mocno ograniczony, a możli-
wość podania zawężona tylko do ataków 
brzusznych i w obrębie krtani oraz w profi-
laktyce krótkoterminowej przed zabiegami. 
Sytuacja taka jest trudna do zaakceptowa-
nia — mówi prezes Rutkowski. 

Przełom w leczeniu SMA
Pierwszy lek odwraca-
jący przebieg rdzenio-
wego zaniku mięśni 
— nusinersen — pol-
scy pacjenci otrzymali 
na początku 2019 ro-
ku. Po dwóch latach 
działania programu 
widać jego pozytywne 
rezultaty. — Śmiertel-
ność z powodu SMA 
spadła z 50 zgonów 

rocznie do jednego. Leczenie przynosi bar-
dzo dobre efekty, ale nadal czeka na nie 
pewna liczba osób dorosłych — mówi Kac-
per Ruciński z Fundacji SMA.

To jeszcze nie koniec dobrych wiado-
mości dla liczącej niemal tysiąc osób pol-
skiej społeczności SMA. Stoimy u progu 
wprowadzenia badań przesiewowych no-
worodków w kierunku SMA. Szacuje się, że 
w wyniku tego programu co roku uda się 
wychwycić chorobę na przedobjawowym 
etapie u około 50 niemowląt. 

— Przełomem są odkrycia, dzięki któ-
rym po raz pierwszy w dziejach ludzkości 
możemy leczyć choroby genetyczne za 
pomocą terapii genowych — dodaje Kac-
per Ruciński. — Mamy przed sobą rewe-
lacyjną terapię, którą koniecznie trzeba 
wprowadzić w Polsce. Jeden, jedyny wlew 
dożylny przynosi trwałą poprawę. Piloto-
wałem piątkę dzieci, które kilka lat temu 
wzięły udział w badaniach klinicznych tera-
pii genowej. Otrzymały leczenie przed wy-
stąpieniem objawów lub na bardzo wczes-
nym etapie choroby. Skuteczność tej terapii 
jest szokująca.

Hematologia w czasie pandemii
— W Polsce mamy 
około 518 hemato-
logów — to bardzo 
mała liczba i naszym 
pacjentom jest dość 
trudno dostać się do 
poradni hematolo-
gicznej — mówi Ka-
tarzyna Lisowska ze 
stowarzyszenia He-
matoonkologiczni. 
Przyznaje też, że jeśli 

chodzi o refundację leków, ubiegły rok był 
w hematologii dość dobry. W ciągu dwóch 
ostatnich lat pojawiło się 7 nowych terapii. 
— Nowe leki sprawiają, że choroba nowo-
tworowa krwi może stać się chorobą prze-
wlekłą.

Katarzynę Lisowską niepokoi sytuacja 
wywołana pandemią — pacjenci z do-

datnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 są 
przenoszeni na oddział zakaźny, a leczenie 
hematologiczne zostaje zawieszone. Ape-
luje zatem o utworzenie oddziałów hema-
tologicznych zakaźnych, aby nie docho-
dziło do przerwania terapii u osób ciężko 
chorych. 

Ograniczona dostępność  
do leczenia szpiczaka

— Kilka miesięcy te-
mu opracowaliśmy 
raport o dostępie do 
nowoczesnych terapii 
lekowych w szpicza-
ku plazmocytowym. 
Wynika z niego, że 
w dalszym ciągu jeste-
śmy czarnym punk-
tem na mapie Europy 
— mówi Łukasz Ro-
kicki z CARITA. — Nie 

mogę powiedzieć, że nic się nie wydarzy-
ło, ponieważ w 2018 r. pacjenci otrzymali 
dostęp do leku pomalidomid dla chorych 
nawrotowych i opornych, a w 2019 r. do-
szły kolejne nowoczesne leki — carfilzomib 
i daratumumab. Musimy jednak zwrócić 
uwagę, że przez bardzo zawężone kryte-
ria refundacyjne, których nie zastosowano 
w żadnym innym kraju. W ubiegłym roku 
z leczenia skorzystało tylko 50 pacjentów, 
podczas gdy populację chorych szacuje się 
na około dwa tysiące. 

Podobny problem zapowiada się z le-
czeniem carfilzomibem opornego lub na-
wrotowego szpiczaka mnogiego. Aktual-
nie postępowanie znajduje się na etapie 
rozstrzygnięcia przez Ministra Zdrowia, ale 
obostrzenia terapii mogą być na tyle duże, 
że skorzysta z niej bardzo niewielka grupa 
chorych.

Na początkowym etapie procesu jest 
wniosek o refundację daratumumabu w le-
czeniu chorych z nowo zdiagnozowanym 
szpiczakiem plazmocytowym w skojarzeniu 
z bortezomibem, talidomidem i deksame-
tazonem. Ocenie formalnoprawnej pod-
lega aktualnie doustny iksazomib dla cho-
rych z opornym nawrotowym szpiczakiem. 
Oczekiwana jest również refundacja revli-
midu w połączeniu z bortezomibem i dek-
sametazonem dla dorosłych pacjentów. 

— Bardzo nam zależy, żeby przynaj-
mniej część tych leków nalazła się już na 
styczniowej liście refundacyjnej — podkre-
śla Łukasz Rokicki. — W Polsce mówimy 
dziś o średnim czasie przeżycia chorego 
wynoszącym 6 lat. Dzięki nowoczesnym 
terapiom możliwe jest przedłużenie życia 
o lat kilkanaście. 

Niekończąca się historia,  
oby z happy-endem
Oczekiwania refundacyjne w chorobach rzadkich — to niekończąca się historia życzeń, ponieważ obszar niezaspokojonych potrzeb jest ogromny. Na tle 
Europy nadal nie wypadamy dobrze, nie tylko pod względem innowacji, ale również ograniczeń w programach lekowych. 
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— W zdrowiu publicznym niesłycha-
nie ważne jest mierzenie efektów dzia-
łań. Przy wdrażaniu Narodowego Planu 
musimy opracować i stosować mierniki 
skuteczności. Trzeba ocenić, na ile plan 
dla chorób rzadkich będzie rzeczywiście 
priorytetem systemowym. Musimy tak-
że sprawdzić, na jakim poziomie mamy 
zasoby zasoby kadrowe, kapitał intelek-
tualny, zasoby finansowe i infrastruktu-
ralne. Bez tych zasobów nie będziemy 
w stanie efektywnie pomagać pacjentom 
— twierdzi prof. Marcin Czech, prezes-
-elekt Polskiego Towarzystwa Farmako-
ekonomicznego. 

— Sporządzenie planu zostało po-
przedzone dogłębną analizą i diagnozą 
obecnego systemu — mówi Dominika 
Janiszewska-Kajka, zastępca dyrektora 
Departamentu Lecznictwa w Minister-
stwie Zdrowia. — Zostały zdefiniowane 
priorytety oraz działania, które są nie-
zbędne do prawidłowego wdrożenia. 
Wskazaliśmy obszary, które wymagają 
zmian legislacyjnych, jak również dzia-
łania o charakterze organizacyjnym, 
a także edukacyjnym, które należy pod-
jąć. Jest to szczególnie istotne dla pa-
cjentów cierpiących na choroby rzadkie 
i ich rodzin. Wprowadzenie takich roz-
wiązań będzie wymagało zintegrowa-
nych działań resortu zdrowia, zarówno 
poszczególnych komórek organizacyj-
nych jak i jednostek podległych. 

Na pierwsze półrocze 2021 roku 
zaplanowano powołanie Rady ds. Cho-
rób Rzadkich. W następnym kroku mają 
powstać zalecenia do powołania spe-
cjalistycznych ośrodków eksperckich 
dla chorób rzadkich. Będą to uznane 
ośrodki kliniczne, działające w struk-
turach europejskich sieci, spełniające 
kryteria obowiązujące we wszystkich 

państwach członkowskich. Zostaną ofi-
cjalnie powołane do koordynacji diag-
nostyki i leczenia poszczególonych 
chorób rzadkich na terenie kraju. 

Na rok 2021 przewidziano także 
opracowanie wykazu świadczeń z za-
kresu wielkoskalowej diagnostyki ge-
netycznej chorób rzadkich. Zostanie 
ustalona ich taryfikacja i sposoby finan-
sowania. 

— Przewidujemy powołanie Rady 
Naukowej ds. Rejestrów Chorób Rzad-
kich i utworzenie Polskiego Rejestru 
Chorób Rzadkich — zapowiada Do-
minika Janiszewska-Kajka. — Minister 
Zdrowia deklaruje, że dokłada wszel-
kich starań, żeby właśnie w tym trud-
nym czasie epidemii udało nam się do-
chować wszystkich terminów.

— Obszary, w których będziemy 
mogli już zacząć działania, nie będą 
generowały dodatkowych kosztów, 
a wręcz przeciwnie — szybko pozwo-
lą na oszczędności poprzez uwolnienie 
funduszy przekazywanych na nieefek-
tywne procedury i działania — mówi 
prof. Krystyna Chrzanowska, przewod-
nicząca Zespołu ds. Chorób Rzadkich. 
— Jeśli chodzi o nowoczesną diagno-
stykę wielkoskalową i wysokospecja-
listyczną, to oczywiście nie zarzuca-
my wszystkich wcześniejszych metod, 
ponieważ one są też niezbędne do 
weryfikacji wyników uzyskanych me-
todami wielkoskalowymi. Będą istniały 
równolegle, ale z czasem tych proce-
dur klasycznych będziemy potrzebo-
wali mniej. W związku z tym będziemy 
mogli przesunąć pieniądze na badania 
wielkoskalowe i zaprzestać nieefektyw-
nego diagnozowania pochłaniającego 
znacznie większe środki. 

Prof. Krystyna Chrzanowska uści-
śla również informacje na temat pasz-
portu pacjenta. Będzie on dostępny 
w formie elektronicznej, do odczytania 
również na smartfonie — co jest nie-
zwykle ważne w przypadkach nagłych, 
zagrażających zdrowiu lub życiu. Jest 
szansa, że dostęp online do danych 
o chorobie pacjenta usprawni i przy-
spieszy prace komisji orzekających 
o niepełnosprawności. 

Narodowy Plan — priorytet na 2021
Wszystkie działania opisane w Narodowym Planie dla Chorób Rzadkich zostały umieszczone na linii czasu, rozplanowane i określone. Teraz, jak co roku, 
czekamy na spełnienie obietnic.

VIOLETTA POROWSKA,  
przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów

Uznając wszystkie postulaty i wszystkie rekomenda-
cje, które często pojawiają się na spotkaniach doty-
czących chorób rzadkich, uważam, że najważniejszy-
mi kwestiami jest szybka diagnoza a później szybkie, 
trafne i celowe leczenie. Szczególnie ważne jest rów-
nież utworzenie kilkunastu ośrodków referencyjnych 

w Polsce, które nie tylko będą zajmowały się leczeniem, ale które będą 
realizowały trzy zadania: naukowe, badawcze i lecznicze. 

GRZEGORZ BŁAŻEWICZ,  
zastępca Rzecznika Praw Pacjenta

Wszyscy pacjenci oczekują świadczeń zdrowotnych 
łatwo dostępnych, kompleksowych i wysokiej jakości, 
przy czym wszystkie te elementy muszą być spełnio-
ne łącznie, abyśmy mogli mówić o satysfakcji z lecze-
nia. Tych samych postulatów oczekują od systemu 
pacjenci chorzy na choroby rzadkie i ultrarzadkie. Nie 
zawsze istnieje możliwość leczenia farmakologiczne-

go, dlatego ważne jest objęcie pacjentów kompleksową opieką. Zdaniem 
Rzecznika Praw Pacjenta, w skład interdyscyplinarnych zespołów powinny 
wchodzić zarówno lekarze specjaliści, jak i psycholodzy, dietetycy, fizjote-
rapeuci i rehabilitanci.

Praktyczne stosowanie przepisów  
pełne zagrożeń dla pacjentów

— Od wielu lat uczestniczę w różnych konferencjach, 
na których się mówi, że powstanie program dla cho-
rób rzadkich i to się nigdy nie dzieje — mówi Paulina 
Kieszkowska-Knapik, partner w KRK Legal. — Uważam, 
że prawdziwą miarą tego, jak wyglądają prawa cho-
rych na choroby rzadkie, jest ich rzeczywista sytuacja. 
Paulina Kieszkowska-Knapik ostrzega, że ustawa 

o Funduszu Medycznym wcale nie poprawi losów chorych tak, jak to jest de-
klarowane. — Prawda jest zupełnie inna — mówi. — Jest kilka nowych prze-
pisów w ustawie refundacyjnej, które nie tylko nie ułatwią refundacji leków na 
choroby rzadkie, ale mogą wręcz ją utrudnić, ponieważ zawierają bardzo dużo 
„haczyków” skierowanych do firm. Na przykład przenosi się na firmę obowią-
zek finansowania leczenia pacjentów w sytuacji, kiedy lek wypada z listy. Może 
to się stać w każdym momencie, na podstawie decyzji ministerstwa zdrowia. Są 
różne obostrzenia dotyczące samych negocjacji, obostrzenia dotyczące od-
powiedzialności producentów. To wszystko dobrze brzmi w telewizji, ale de 
facto może zniechęcić producentów leków sierocych do wchodzenia do sy-
stemu refundacji w Polsce.
— Wydaje mi się, że większość osób powinno usłyszeć właśnie to, co jest 
mówione na rozprawach sądowych, kiedy już konkretny chory staje vis-a-vis 
państwa polskiego — kontynuuje Paulina Kieszkowska-Knapik. — W pismach 
procesowych Ministerstwo Zdrowia twierdzi na przykład, że brak refundacji 
nie oznacza braku dostępności leku, bo przecież pacjent może go sobie ku-
pić samemu. Albo „nie wszyscy pacjenci będą objęci i cóż się dziwić, należy 
założyć, że dla pacjentów z rzadkimi chorobami pozostaje działalność cha-
rytatywna i opieka rodziny”, „liczba chorych rośnie, nic więc dziwnego, że nie 
zaspokajamy wszystkich potrzeb” — to są cytaty z pism procesowych, mówi 
mec. Kieszkowska-Knapik. I przypomina, że zarówno dzieci jak i dorosłe osoby 
z chorobami rzadkimi mają konstytucyjne prawo do leczenia. Zwłaszcza że 
nie wszystkie leki, które się stosuje w chorobach rzadkich, są bardzo drogie 
— a chorych bywa kilkoro w całym kraju.
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