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"KONSULTACJE PUBLICZNE 
RZADKIE CHOROBY: WYZWANIA STOJ?CE PRZED EUROP? 
 
Niniejszy dokument nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Komisji  
Europejskiej. Jest to 
narz?dzie maj?ce na celu zbadanie pogl?dów zainteresowanych stron w  
sprawie wst?pnego 
wniosku. Sugestie zawarte w niniejszym dokumencie nie przes?dzaj? o  
istnieniu, formie lub 
tre?ci jakiegokolwiek przysz?ego wniosku Komisji Europejskiej. 
Odpowiedzi na niniejsze konsultacje nie musz? by? ograniczone do pyta?  
przedstawionych w niniejszym tek?cie" 
 
Drodzy Pa?stwo, 
 przesy?am wype?nion? ankiet? dotycz?c? powy?szego zagadnienia: 
 
Ankieta 
 
Pytanie 1: Czy aktualna definicja rzadkiej choroby przyj?ta w UE jest  
satysfakcjonuj?ca? 
 
Tak , wystarczaj?ca, cho? ja jeszcze umie?ci?abym w tej definicji uwag?,  
?e czesto rzadka choroba wspó?istnieje z innymi wtórnymi do niej  
jednostkami chorobowymi, dlatego tak wa?ne jest wspó?dzia?anie  
specjalistów z ró?nych dziedzin medycyny w diagnostyce i leczeniu osób z  
rzadkimi chorobami. Nieraz rzadka choroba jest nie uleczalna, ale mo?na  
polepsza? jako?? zycia chorego diagnozuj?? i lecz?c wtórne do niej  
dolegliwo?ci,  wspóistniej?ce choroby, co u nas w kraju jest  
zaniedbywane. Dost?p do bada? niewystarczaj?cy, diagnostyka kuleje,  
nieznajomo?? zagadnie? dotycz?cych rzadkich chorób ze strony ogó?u  
lekarzy , powoduje, ?e obawiaj? sie oni u takich osób leczy? choroby  
towarzysz?ce wszystkie dolegliwo?ci t?umacz?c jako wynik rzadkiej  
choroby podstawowej. Na takich chorych - jako " chorych nieuleczalnie" u  
nas w kraju si? oszcz?dza, nie oferuj?c im pe?nego dostepu do procedur  
diagnostycznych i leczniczych. Wielu,opiekunów, je?eli ma takie  
mo?liwo?ci próbuje leczy? i diagnozowa? swoje chore dzieci w systemie  
prywatnej s?u?by zdrowia, ale nie do wszystkich procedur mozna dotrze?  
prywanie, niektóre sa oferowane tylko przez pa?stwowe szpitale, do  
których taki chory cz?sto nie ma dost?pu.Taka dyskryminacja ludzi ze  
wzgl?du na genotyp z jakim si? urodzili. Paradoks - np  je?eli ponad  
dwudziestoletnia osoba  z rzadkim  zespo?em genetycznym dopiero w tym  
wieku zaczyna fizycznie chorowa? , to nie mo?e korzysta? ze  
specjalistycznych procedur , bada? - bo s? one dostepne tylko dla osób  
do 18 roku ?ycia, w specjalistycznych szpitalach przeznaczonych dla  
dzieci. Mimo, ?e ma 146 cm wzrostu i od roku wa?y ze wzgl?du na  
post?puj?ce wyniszczenie organizmu tylko 35 kg, a jej wiek umys?owy  
mie?ci si? w granicach  lekkiego upo?ledzenia. 
 
Pytanie 2: Czy zgadzaj? si? Pa?stwo z tym, ?e istnieje pilna potrzeba  
poprawy kodowania 
i klasyfikacji w tej dziedzinie? 
 
Tak, bo mo?e te procedury przyniosa w rezultacie polepszenie losu ludzi  
chorych na rzadkie choroby.Wi?kszy dost?p do unijnych procedur  
diagnostycznych, medycznych, do skutecznych leków, prób leczenia, nie  
tylko do obserwacji, stosowania ?rodków wp?ywaj?cych na z?agodzenie  



objawów. 
 
Pytanie 3: Czy europejski rejestr rzadkich chorób pomo?e Pa?stwa  
krajowemu/regionalnemu 
systemowi w udoskonaleniu post?powania z rzadkimi chorobami? 
 
Chcia?abym ,?eby by?o to mozliwe, jednak jako matka i nosicielka  
wadliwego genu , który przyniósl chorob? mojej córce ,pragn??abym jaki?  
ogólnie obowi?zuj?cych, nadrz?dnych w stosunku do krajowych i  
regionalnych,  Unijnych przepisów dotycz?cych ochrony interesów,  
diagnostyki, leczenia osób z rzadkim chorobami. Sam rejestr na pewno nie  
wystarczy. 
 
Pytanie 4: Czy europejskie sieci referencyjne powinny traktowa? transfer  
wiedzy jako 
zagadnienie priorytetowe? A mo?e mobilno?? pacjentów? Oba te  
zagadnienia? Jak? 
 
W mojej opinii -  transfer samej wiedzy bez upodmiotowienia danego   
pacjenta  - nie, to mozna zostawi? dla stricte badawczych , a nie  
lecz?cych o?rodków, poniewa? istnieje tu ryzyko braku udzielenia  
odpowiedniej pomocy pacjentowi w przypadku kiedy np wyst?puj?ca u niego  
rzadka choroba genetyczna , uznawana jako nieuleczalna ,wi??e si?  z  
powik?aniami ,ze wspó?wyst?powaniem  dodatkowych chorób o innej  
etiologii ni? genetyczna (np przewlek?ych -zaka?nych, zwyrodnieniowych,  
uk?adu pokarmowego, immunologicznych, uk?adu ruchu, neurologicznych,  
stomatologicznych, skórnych   i innych, w tym czynników  
psychologicznych, depresji, za?ama? nerwowych   - dosi?gaj?cych cz?sto i  
zwyk?ych ludzi, jeszcze cz?sciej tych os?abionych podstawow? chorob? z  
kr?gu rzadkich ), sam transfer wiedzy wysoko specjalistycznej na temat  
podstawowej choroby  nie jest dobrym rozwi?zaniem, potrzebna jest  pomoc  
w organizowaniu mobilno?ci  pacjentów je?eli tylko to mo?liwe, ogl?danie  
, leczenie tych ludzi nie tylko ze wzgl?du na ich podstawow? chorob?,  
która czasem , przy odpowiednim zapobieganiu powik?aniom, bywa tylko np  
inno?ci? genotypu/fenotypu. Je?eli si? zgadzaj? oni lub ich  
przedstawiciele ustawowi -to równie? nag?a?nianie ich potrzeb w mediach,  
?rodkach masowego przekazu, upublicznianie sprawy - je?eli dosz?o do  
dyskryminacji, naruszenia ich praw, instrumentalnego, zaniedba? w  
zakresie diagnostyki, podejmowania tylko naukowej obserwacji bez prób  
leczenia i przynoszenia ulgi. Najwa?niejsze obok bezprzedmiotowego  
transferu  wysoce specjalistycznej wiedzy powinny by? : je?eli to  
mozliwe - jak najwi?ksze udogodnienia w  dost?pie pacjentów do ró?nych  
o?rodków , nie tylko referencyjnych(które moga zwraca? uwag? tylko na  
podstawow? chorob? i w ten sposób prowadzi? do braku zapewnienia innych  
?wiadcze? medycznych i diagnostyki z innych dziedzin-wspólwyst?puj?cych  
chorób  ) , swobodna wspó?praca mi?dzy specjalistami z ró?nych ga??zi   
medycyny, a przede wszystkim - autentyczna ch?? niesienia pomocy  
cz?owiekowi, leczenia, przynoszenia ulgi- a nie tylko zwracania uwagi na  
podstawowy zespó? np genetyczny, jak w naszym przypadku, ignorowania  
innych wspó?wyst?puj?cych cierpie?, powik?a?, cz?sto nabytych w trakcie  
?ycia , a nie bezpo?rednio uwarunkowanych genetycznie. 
Podsumowuj?c - najawa?niejsza jest autentyczna ch?? troski o cz?owieka,  
a nie tylko poszerzanie wiedzy.Przesylanie wiedzy jedynie tylko mi?dzy  
o?rodkami referencyjnymi w zakresie jednej choroby mo?e si? wi?za? z  
ignorowaniem   innych  wspó?istniej?cych z ni? chorób  u danego  
pacjenta, a wi?c nie zapewnieniem mu leczenia i ulgi, odmow? prawa do  
poszerzonej diagnostyki, dyskryminacj?. Bo przecie? pacjent  cierp?cy od  
urodzenia na dany zespó?  jast tak samo jak zwyczajny pacjent - nara?ony  
na  inne dodatkowe choroby. ?eby nie by?o dyskryminacji w traktowaniu  
takich pacjentów, wi?zaniu wszystkich dolegliwo?ci cz?owieka z  
podstawowym zespo?em, na który jest chory. Wspó?praca krajów bardziej  



cywilizowanych  pod tym wzgl?dem z takimi, w których brakuje w?a?ciwego,  
humanitarnego stosunku do osób naznaczonych przez rzadkie choroby.  
Traktowania ich na równi ze "zwyk?ymi pod wzgl?dem genotypu np  
pacjentami." 
Zasada "primum non nocere" oznacza tak?e dost?p do nowoczesnych leków,  
próby pomocy choremu, a nie tylko stosowanie leków objawowych i  
obserwacja przypadku za wszelk? cen?, to jest dyskryminacja.  
Zadziwiaj?ce jak w naszym kraju wielu ludzi potrafi oboj?tnie  
przechodzi? wobec cierpienia.Nawet tych , którzy z?o?yli przysi?g?  
Hipokratesa. Nic nie straci?o na aktualno?ci stwierdzenie Platona  
"Najwi?kszym z?em jest tolerowanie krzywdy." 
 
Pytanie 5: Czy nale?y wdro?y? narz?dzia internetowe i elektroniczne w  
tej dziedzinie? 
 
Tak, ale zawsze pacjent powinien by? upodmiotowiony, na takie dzia?anie  
powinna by? uzyskiwana ?wiadoma a nie tylko pseudo?wiadoma zgoda ze  
strony pacjenta lub w uzasadnionych przypadkach  jego najbli?szych -  
rodziny , przedstawicieli ustawowych. Powinny by? w tym zakresie jakie?  
mechanizmy prawne zabraniaj?ce manipulowania danymi dotycz?cymi danego  
cz?owieka bez jego, lub jego najbli?szych  przyzwolenia , wyra?onego na  
pi?mie. Upodmiotowienie pacjenta, nie dopuszczanie, aby badania naukowe  
danego przypadku sta?y si? wa?niejsze ni? leczenie je?eli to mo?liwe i  
przynoszenie ulgi pacjentowi. To powinno by? chronione prawem przez  
Unijne mechanizmy. 
 
Pytanie 6: Co mo?na zrobi?, aby jeszcze bardziej poprawi? dost?p do  
wysokiej jako?ci bada? 
pod k?tem rzadkich chorób? 
 
Znie?? bariery prawne w przesy?aniu próbek z krajów mniej zamo?nych do  
krajów z odpowiednimzapleczem naukowo- badawczym, podnie?? jako?? pracy  
laboratorów w biedniejszych krajach. Da? ludziom wybór, gdzie chc? si?  
bada?, w jakim kraju.Diagnozowa? ludzi z rzadkimi zaburzeniami równie?  
pod k?tem wspó?wyst?puj?cych, nabytych w trakcie ?ycia chorób, które  
mo?na leczy? , ?agodzi? ich skutki. W wielu wypadkach tak zwane  
nieuleczalne wrodzone i/lub genetyczne zespo?y wsólistnieja z  
dodatkowymi , nabytymi, które mo?na próbowa? leczy?, przynosz?c chorym  
ulg?. D??enie do tego, aby okre?lenie istniej?cej od urodzenia  
przypad?o?ci nie by?o wyrokiem uniemo?liwiaj?cym dalsz? diagnostyk?,  
wszechstronn?, leczenie nabytych , wspó?istniej?cych chorób.  
Zabezpieczenie takiego postepowania  odpowiednimi mechanizmami prawnymi. 
 
Pytanie 7: Czy uwa?aj? Pa?stwo, ?e istnieje istotna potrzeba wykonania  
oceny na poziomie UE 
potencjalnych populacyjnych bada? przesiewowych pod k?tem rzadkich chorób? 
 
Tu odpowied? pozostawiam specjalistom. 
 
Pytanie 8: Czy przewiduj? Pa?stwo rozwi?zanie problemu dost?pno?ci leków  
sierocych w skali 
krajowej, czy w skali U.E.? 
 
W skali U.E. oczywi?cie, to znaczy, ?eby w krajach nale??cych do Unii  
realny dostep chorych na rzadkie choroby do tych drogich leków by?  
zapewniony przez przepisy Unijne, które powinny by? nadrz?dne w tym  
przypadku do przepisów danego kraju . 
 
Pytanie 9: Czy w UE powinno obowi?zywa? rozporz?dzenie w sprawie  
sierocych wyrobów 
medycznych i diagnostyki chorób sierocych? 



 
Zdecydowanie tak. 
 
Pytanie 10: Jakie rodzaje us?ug specjalistycznych i edukacyjnych dla  
pacjentów z rzadkimi 
chorobami i ich rodzin nale?y zaleci? na poziomie UE i na poziomie  
krajowym? 
 
Wszystko, co mo?liwe, aby zapewni? popraw? jako?ci ?ycia osób z rzadkimi  
chorobami, a tak?e ich opiekunów. I to raczej na poziomie UE powinno by?  
regulowane przepisami obowiazuj?cymi w ca?ej Unii, której kraje  
za?o?ycielskie maja w tej dziedzinie do?wiadczenie, nowe kraje musza si?  
uczy? troski o niepe?nosprawnego, chorego cz?owieka, likwidowania   
barier w funkcjonowaniu niepe?nosprawnych, ich rodzin, wi?kszej  
tolerancji dla odmienno?ci, choroby. Konieczne wsparcie medyczne,  
spo?eczne, psychologiczne. Pracuj?cy opiekunowie osób chorych powinni  
mie? dost?p do us?ugi opieki zast?pczej - konieczne odpowiednie  
przygotowanie, referencje takiej osoby , powinni mie? u?atwienia w  
zdobywaniu pracy mo?liwej do wykonywania w domu np zdalnej, ?eby byc w  
pobli?u i na ka?de zawo?anie osoby chorej. Je?eli istnieje taka  
mo?liwo??a tak?e  ch?? i si?y  ze strony osoby chorej, jej opiekun  
powiniem mie? prawo zabierania jej do swojego miejsca pracy. Powinno by?  
realne dofinansowanie do samochodu, ?rodków transportu, ?rodków  
edukacji,  kultury typu koncerty/przedstawienia/ kina/ wycieczki dla  
chorych i ich opiekunów, po to, ?eby te osoby mog?y odzyskiwa? wiar? w  
dobro i nadziej? na lepszy los , je?eli nie wyzdrowienie. 
Powinien byc dla takich osób chorych na rzadkie choroby dost?p do  
?wiadcze? rehabilitacyjnych, diagnostycznych , leczniczych. Standardem  
powinno by? pozostawanie opiekuna z chorym doros?ym/dzieckiem w  
szpitalu, o?rodku podczas bada?, leczenia. 
Kiedy opiekun/ka jest chory i musi mie? wykonane badania /leczenie,  
szpital powinien przyj?? go razem z bliskim wymagaj?cym opieki - je?eli  
nie ma innych opiekunów mog?cych zaj?c si? chorym podczas jego  
nieobecno?c, albo osoba chora na rzadk? chorob? nie jest w stanie znie??  
nieobecno?ci opiekuna. Podkre?lam - wszystko powinno by? regulowane  
Unijnymi przepisami, bo s?dz?, ?e kraje nowo przyjete w dziedzinie  
pomocy/leczenia/opieki nad chorym niepe?nosprawnym  musz? sie wiele  
uczy?.Wed?ug mnie lata min? , zanim  osi?gna w tych dziedzinach poziom  
kultury Krajów Za?o?ycieli Unii. 
Opiekunowie , chorzy je?eli tego sobie ?ycza powinni mie? regulowany  
Unijnymi przepisami dost?p do dokumentacji medycznej, bo krajowe  
przepisy s? cz?sto ignorowane przez lekarzy i urzedników. Dokumenty   
bada? nieraz gubione . Osoby chore i/lub w wyjatkowych przypadkach j  
powinny mie? rzeczywisty wybór je?eli chodzi o popdejmowanie terapii, a  
lekarze informowa? ich o wszystkich mo?liwych skutkach, co w naszym  
kraju nie jest regu??, niestety. 
Przede wszystkim, Ci chorzy, dla których leczenia istniej? ju? leki,  
nawet te bardzo kosztowne, powinni mie? zapewniony przez Unijne przepisy  
dostep do nich. Oby sko?czy?a si? dyskryminacja chorych na choroby  
rzadkie, którzy cz?sto p?ac?  cierpieniem , a nawet ?yciem, za brak  
leków, b?d? ?rodków na leczenie. 
 
Pytanie 11: Jaki model zarz?dzania i schematu finansowania by?by  
odpowiedni dla rejestrów, 
baz danych i biobanków? 
 
Pe?niejsz? odpowied? na to pytanie pozostawi? specjalistom od procedur  
ekonomicznych,  informatycznych, zarz?dzania danymi medycznymi , jednak  
wed?ug mnie powinien istnie? ogólny unijny rejestr, do którego trafia?y  
wszystkie przypadki, oczywi?cie ka?dy , po uzyskaniu zgody na  
przetwarzanie danych ze strony zainteresowanych osób chorych na rzadkie  



choroby i ich opiekunów. Obj?cie przepisami Unijnymi stanowi?oby moim  
zdaniem lepsz? ochron? ,  opiek? i zabezpieczenie interesów  osób  
chorych na rzadkie choroby, w tym prawa do podejmowania wyborów, np. czy  
kto? sobie ?yczy poufno?ci w dostepie do danych na temat choroby. 
 
Pytanie 12: Jak postrzegaj? Pa?stwo rol? partnerów (przemys?u i  
organizacji charytatywnych) 
w dzia?aniach dotycz?cych rzadkich chorób, prowadzonych w UE? Jaki model  
by?by 
najw?a?ciwszy do tego celu? 
 
Przemys? i fundacje charytatywne powinny wed?ug mnie brac udzia? w  
dzia?aniach dotycz?cych rzadkich chorób. Po pierwsze fundacje  
charytatywne powinny wspó?dzia?a? z mediami narzecz informowania ogó?u  
spo?ecze?stwa jak trudna jest sytuacja osób z rzadkimi chorobami, ludzie  
na ogó? obawiaj? sie nieznanego, kiedy poznaj? ca?a prawd? o rzadkich  
zaburzeniach , skali zjawiska w ca?ej Unii, to zechca pomaga?, ta pomoc  
ze strony spo?ecze?stwa powinny inicjowa? organizacje charytatywne.  
Oprócz tego powinna istnie? realna , zabezpieczona przepisami prawnymi w  
 Unii  pomoc finansuj?ca badania, leczenie, diagnostyk?,polepszenie bytu  
chorych i ich opiekunów.Przemys? farmaceutyczny w poszczehgólnych  
krajach powinien by? zach?cany odpowiednimi instrumentami ekonomicznymi  
do podejmowania wdra?ania do produkcji leków na rzadkie choroby.,  
urzadzen rehabilitacyjnych itp. 
 
Pytanie 13: Czy zgadzaj? si? Pa?stwo z ide? ustanowienia planów  
dzia?ania? Je?eli tak, to czy 
nale?y je ustanowi? w Pa?stwa kraju na poziomie krajowym lub regionalnym? 
 
Ustanowienie planów dzia?ania jest bardzo wa?ne,  bior?c pod uwag? wzory  
Pa?stw, które odpowiednio podchodza do problemu np Francja , Dania.W  
mojej opinii , najlepiej, ?eby te dzia?ania , ??cznie z tzw planem  
krajowym, by?y w przypadku Polski koordynowane  odgórnie przez przepisy  
Unii 
 
Pytanie 14: Czy  uwa?aj? Pa?stwo za niezb?dne ustanowienie nowej  
Europejskiej Agencji ds. 
Rzadkich Chorób i przeprowadzenie studium wykonalno?ci tego planu w 2009  
r.? 
 
Tak, jak najszybciej, ludzie, dzieci cierpia,   umieraja , oczekuj?c na  
pomoc. Jest to mniejszo?? dlatego cz?sto ogó? spo?ecze?stwa nie  
dostrzega jej problemów.Zaj?cie si? pokrzywdzonymi, w wielu krajach  
dyskryminowanymi b?dzie  przejawem  humanitaryzmu  wyp?ywaj?cym z  
duchowo?ci i wzorców  UE. 
 
Dzi?kuj?, za mozliwo?? wypowiedzenia si? w tej Ankiecie, 
pozdrawiam, 
 
mgr Anna Jakubowska 
matka Marii chorej na rzadk? chorob? genetyczn?, której stan zdrowia  
bardzo pogorszy? si? od roku. Od roku bez przerwy szukamy dla niej  
pomocy u ró?nych lekarzy. W?a?ciwej diagnostyki, ulgi w cierpieniu,  
leczenia przyczynowego, ?yczymy sobie , aby wróci?a do stanu z przed  
roku, kiedy paradoksalnie mimo istniej?cego od urodzenia zespo?u  
genetycznego, by?a zdrowa. 
 
---------------------------------------------------- 
Leszek Mo?d?er i Przemek Dyakowski - solidna porcja  
nowoczesnego jazzu w Gdyni!  
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fcorto.www.wp.pl%2Fas%2Fmelisa.html&sid=190 
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