
Szanowni Państwo! 
 
Zapoznałam się z treścią konsultacji – poniżej moje odpowiedzi oraz impresje dotyczące 
niektórych z prezentowanych zagadnień.  
Nie jestem politykiem, ani decydentem finansowym. 
 
Popieram punkt 2 tj. zakres potencjalnych działań wspólnotowych. 
 
Odpowiedzi: 
Pytanie 1. Tak. 
 
Pytanie 2. Tak. 
 Uwagi:  

1/ część chorób nie ma swojego numeru szczegółowego w ICD 10.  
2/ nie jest również w pełni jasne jakim numerem zakodować problem pacjenta 

pozostającego w trakcie diagnostyki (już podejrzewanego o chorobę metaboliczną/wrodzoną) 
np. opóźnienia rozwoju, autyzmu, a który szczegółowe rozpoznanie otrzyma być może po 
kilku/wielu latach 
 
Pytanie 3. Myślę, że tak. Będzie to swojego rodzaju ustalony punkt odniesienia, na który 
będzie się można powoływać w organizacji struktur lub ubiegania o dystrybucję finansów. 
 
Pytanie 4. Priorytetem – transfer wiedzy i możliwość udostępniania usług (gł. 
diagnostycznych). Mobilność pacjentów – raczej jedynie w zakresie ew. konsultacji na etapie 
diagnostyki. Opieka stała i regularna kontrola zwłaszcza w przypadku wrodzonych wad 
metabolizmu, które mogą przebiegać z incydentami dekompensacji zagrażającej życiu, 
niezbędna jest w ośrodkach „regionalnych” będących ośrodkami 
specjalistycznymi/referencyjnymi lub placówkach pozostających z takimi ośrodkami w 
kontakcie. Związane jest to również z dostępnością pewnego panelu „podstawowych” badań 
metabolicznych w różnych ośrodkach celem bieżącego monitorowania przebiegu stanów 
ostrych.  
 
Pytanie 5. Tak.  

Uwagi: Internet jest juz bardzo rozwiniętym medium, lecz ilość i jakość dostępnych 
tam informacji nie zawsze jest wiarygodna, a wymiana informacji na forach i czatach jest 
wielokrotnie przykładem rozprzestrzeniania się informacji domniemanych, niesprawdzonych 
czy wręcz nieprawdziwych - mimo często dobrej woli osób zaangażowanych. A zatem 
wprowadzenie rzetelnego źródła internetowego, mającego niejako certyfikat (obiektywne, 
poparte naukowo/przez autorytety, weryfikujące domniemania), będącego punktem 
odniesienia, jest bardzo wskazane. 
 
Pytanie 6. Jeszcze – motywować kraje do przyznawania większych środków finansowych na 
diagnostykę w przypadku podejrzenia (już !!!) chorób rzadkich, w tym wrodzonych wad 
metabolizmu. Tego typu diagnostyka, zwłaszcza niezbędnie wykonywana w innych krajach, 
nie powinna przekraczać finansowych możliwości placówek diagnozujących danego pacjenta 
(nakłady finansowe większe niż refundacja z ubezpieczenia!). Niektórzy pacjenci takich 
badań będą musieli mieć wykonanych kilka (!) zanim zostanie ustalona ostateczna 
szczegółowa diagnoza. 
 
Pytanie 7. Chyba jeszcze nie , ale: 



 Uwagi:  
1/ wprowadzanie nowych technik do badań przesiwowych (skriningu 

noworodkowego) w różnych ośrodkacjh umożliwia diagnozowanie innych wad metabolizmu 
– analiza porównawcza tych „przypadkowych” rozpoznań byłaby wskazana celem analizy 
wskazań do rozszerzania zakresu badań przesiewowych 

2/ wskazane jest utrzymanie sprawnego skriningu selektywnego!!! 
3/ myślę, że zróżnicowanie populacji w obrębie UE nie stanowi wskazania do 

ujednoliconych badań przesiewowych, ale  
4/ wobec migracji ludności wielokrotnie wskazana jest analiza pochodzenia danego 

pacjenta celem: a/ ustalenia ryzyka choroby czy też zawężania zakresu chorób mogących być 
potencjalną przyczyną danego obrazu chorobowego, b/ być może przeprowadzenia właśnie u 
niego (i jego rodziny) konkretnych badań przesiewowych. 
 
Pytanie 8. 1/ Myślę, że ustalenie procedur udostępniania leków sierocych dla pacjentów 
mogłoby być ustalone ogólnie wspólne dla wszystkich krajów UE – np. ustalone na zasadzie 
wymiany dotychczasowych doświadczeń.  
2/ Niewątpliwie nie wszystkie kraje stać na finansowanie najdroższych z leków. A zatem czy 
równy dostęp do diagnostyki ma sens jeśli nie ma podobnych możliwości leczenia?  
3/ Może jednak wskazana jest wspólna dla UE polityka dostępności/finansowania tych leków 
niezależna od stopnia zamożności poszczególnych państw (przemawia za tym również 
postępująca migracja ludności) 
4/ Prewencja chorób nabytych jak najbardziej wspólna dla wspólnej Europy , ale może raczej 
jako wytyczne dla poszczególnych państw UE (np. zalecenia do stosowania kwasu foliowego) 
 
Pytanie 9. Tak jak wyżej. 
 
Pytanie 10. Zalecić (jako potencajną możliwość) na poziomie UE wszystkie, ale ich realizacja 
może być modyfikowana zgodnie z lokalnymi zwyczajami, potrzebami. 
 
Pytanie 11. O tym muszą sie wypowiedzieć informatycy i etycy, ale sadzę, że powinna być to 
insytucja niezależna decyzyjnie od polityki i wahań koniunktury o stałym źródle finansowania 
(z UE). 
 
Pytanie 13. Tak, ale „europejskie wytyczne, plany krajowe”. 
 
Pytanie 14. Według podanej informacji/kryterów byłaby to rzecz bardzo pożądana celem 
stałej i stabilnej polityki UE na rzecz chorób rzadkich (udział ekspertów, ale z 
dostępem/udziałem wszystkich krajów UE). 
 
Z poważaniem 
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