
Pytanie 1: Czy aktualna definicja rzadkiej choroby przyjęta w UE jest satysfakcjonująca? 
 
Odpowiedź: dla rzadkiej choroby, jaką sa torbiele oponowe kregosłupa (Tarlova), definicja 
rzadkiej choroby przyjęta w UE nie jest satysfakcjonująca. Podana jest nastepująca 
klasyfikacja: 
G96.1 Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej 
Nie jest w ogóle w klasyfikacji podana rzadka choroba, czyli torbiele oponowe (Tarlova) 
 
Pytanie 2: Czy zgadzają się Państwo z tym, że istnieje pilna potrzeba poprawy kodowania 
i klasyfikacji w tej dziedzinie? 
 
Odpowiedź:  Tak, istnieje potrzeba poprawy kodowania dla rzdkiej choroby torbieli Tarlova 
 
Pytanie 3: Czy europejski rejestr rzadkich chorób pomoże Państwa krajowemu/regionalnemu 
systemowi w udoskonaleniu postępowania z rzadkimi chorobami? 
 
Odpowiedź:   Tak,  ponieważ Polska jest członkiem EU  i system krajowy powinien być 
zgodny z systemem europejskim 
 
Pytanie 4: Czy europejskie sieci referencyjne powinny traktować transfer wiedzy jako 
zagadnienie priorytetowe? A może mobilność pacjentów? Oba te zagadnienia? Jak? 
 
Odpowiedź:  Tak, europejskie sieci referencyjne powinny zorganizować transfer wiedzy. 
Szczególnie potrzebne wydaje się stworzenie sieci organizacyjnej między ośrodkami 
referencyjnymi a ośrodkami klinicznymi w poszczególnych krajach, tak aby informacje 
docierały do właściwych ośrodków klinicznych. 
Mobilność pacjentów cierpiących na rzadkie choroby jest często ograniczona. 
 
Pytanie 5: Czy należy wdrożyć narzędzia internetowe i elektroniczne w tej dziedzinie? 
 
Odpowiedź:  Najpierw powinna być stworzona struktura (sieć) informacyjna, aby 
wymiana doświadczeń była kierowana do właściwych miejsc. 
 
Pytanie 6: Co można zrobić, aby jeszcze bardziej poprawić dostęp do wysokiej jakości badań 
pod kątem rzadkich chorób? 
 
Odpowiedź:   Należy opracować listę procedur, które zapewnią pacjentom cierpiącym na 
rzadkie choroby, dostęp do specjalistycznych badań.  Ponieważ badania takie są często 
kosztowne, np. tomografia rezonansu magnetycznego MRI, lista procedur koniecznych 
badań mogłaby poprawić dostęp do badań. 
 
Pytanie 7: Czy uważają Państwo, że istnieje istotna potrzeba wykonania oceny na poziomie 
UE potencjalnych populacyjnych badań przesiewowych pod kątem rzadkich chorób? 
 
Odpowiedź:  Można opracować statystyki występowania rzadkich chorób poprzez 
zorganizowanie ośrodków przyjmujących zgłoszenia o przypadkach rzadkich chorób. 
 
Pytanie 8: Czy przewidują Państwo rozwiązanie problemu dostępności leków sierocych w 
skali krajowej, czy w skali UE? 
 



Odpowiedź:  Należy odnieść się do problemu finansowania  tych leków – czy finansowanie  
ma być pokrywane w skali UE, czy w skali kraju. 
 
Pytanie 9: Czy w UE powinno obowiązywać rozporządzenie w sprawie sierocych wyrobów 
medycznych i diagnostyki chorób sierocych? 
 
Odpowiedź:  Pytanie 9 jest powiązane z pytaniem 6.  Powinny być opracowane procedury 
jednolite dla wszystkich krajów UE. Następnie procedury powinny być ratyfikowane przez 
kraje członkowskie. 
 
Pytanie 10: Jakie rodzaje usług specjalistycznych i edukacyjnych dla pacjentów z rzadkimi 
chorobami i ich rodzin należy zalecić na poziomie UE i na poziomie krajowym?  
 
Odpowiedź:  Bardzo ważne pytanie. Przede wszystkim należy zalecić zorganizowanie 
sieci konsultantów krajowych i współpracujących z nimi specjalistów regionalnych. 
Podam przykład: W Polsce jest konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii, ale pacjenci 
cierpiący na rzadką chorobę torbieli oponowych kręgosłupa (torbieli Tarlova) nie mają 
wyznaczonego konsultanta odnośnie tej choroby. Nie ma też procedur i listy lekarzy 
specjalistów wyznaczonych dla takich pacjentów. Pacjenci często wymieniają się między 
sobą niesprawdzonymi informacjami. 
 
Na poziomie UE i na poziomie krajowym można stworzyć portale informacyjne w internecie. 
Większość pacjentów lub ich rodzin ma dostęp do internetu, więc można opracować 
informacyjne strony internetowe. Strony internetowe z informacjami o rzadkich chorobach 
i procedurach  powinny być opracowane wyłącznie przez specjalistów. Obecne tzw. grupy 
lub fora internetowe są tylko zastępczym źródłem informacji. 
 
Odnośnie torbieli Tarlova dostępne są tylko 2  źródła w języku polskim: 
 1. strona informacyjna  
http://torbieletarlova.populus.ch/
 
2. forum dla pacjentów 
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=35504
 

http://torbieletarlova.populus.ch/
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