
ODPOWIEDŹ NA KONSULTACJE PUBLICZNE RZADKIE CHOROBY:
WYZWANIA STOJĄCE PRZED EUROPĄ

Rare Diseases consultation

DO : European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General HTC 01/198

sanco-rarediseases-consultation@ec.europa.eu 11, Rue Eugène Ruppert

L-2557 Luxembourg

NADAWCA
IMIĘ: 

NAZWISKO: 

Organizacja : Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi "GEN"

Adres: os. Lecha 14 61-293 Poznań

E-mail: gen@gen.org.pl

Kontakt : gen@gen.org.pl; 048 607 222 721
Prosimy zaznaczyć wybrane pole

Pytanie 1: Czy aktualna definicja rzadkiej choroby przyjęta w UE jest satysfakcjonująca?

Pytanie 2: Czy zgadzają się Państwo z tym, że istnieje pilna potrzeba poprawy kodowania i klasyfikacji w tej dziedzinie?

Pytanie 3: Czy europejski rejestr rzadkich chorób pomoże Państwa krajowemu/regionalnemu systemowi w udoskonaleniu 
postępowania z rzadkimi chorobami?

Pytanie 4: Czy europejskie sieci referencyjne powinny traktować transfer wiedzy jako zagadnienie priorytetowe? A może 
mobilność pacjentów? Oba te zagadnienia? Jak?

Pytanie 5: Czy należy wdrożyć narzędzia internetowe i elektroniczne w tej dziedzinie?

Pytanie 6: Co można zrobić, aby jeszcze bardziej poprawić dostęp do wysokiej jakości badań pod kątem rzadkich chorób?
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za priorytetowe i zwiększyły środki finansowe na przeciwdziałanie im ( wczesna diagnoza, leczenie i 
rehabilitacja, szersza informacja i propagoanie wiedzy na ten temat wśród kadry specjalistycznej i ogółu 
społeczeństwa), zwiększenie pomocy i troski skirowanej do rodzin osób z rzadkimi chorobami i ich 
samych np, poprzez organizacje poarzdowe, samokształcenie, zwiększenie godzin poświęconych na 
genentykę człowieka na studiach medycznych i innych kierunkach działających na rzecz chorych i 
niepełnosprawych. 



Pytanie 7: Czy uważają Państwo, że istnieje istotna potrzeba wykonania oceny na poziomie UE potencjalnych populacyjnych 
badań przesiewowych pod kątem rzadkich chorób?

Pytanie 8: Czy przewidują Państwo rozwiązanie problemu dostępności leków sierocych w skali krajowej, czy w skali UE?

Pytanie 9: Czy w UE powinno obowiązywać rozporządzenie w sprawie sierocych wyrobów medycznych i diagnostyki chorób 
sierocych?

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? (można zaznaczyć kilka)

Pytanie 11: Jaki model zarządzania i schematu finansowania byłby odpowiedni dla rejestrów, baz danych i biobanków?

Pytanie 12: Jak postrzegają Państwo rolę partnerów (przemysłu i organizacji charytatywnych) w działaniach dotyczących 
rzadkich chorób, prowadzonych w UE? Jaki model byłby najwłaściwszy do tego celu?

Pytanie 13: Czy zgadzają się Państwo z ideą ustanowienia planów działania? Jeżeli tak, to czy należy je ustanowić w Państwa 
kraju na poziomie krajowym lub regionalnym (zaznacz opcję przy odpowiedzi)? 

Pytanie 14: Czy uważają Państwo za niezbędne ustanowienie nowej Europejskiej Agencji ds. Rzadkich Chorób i 
przeprowadzenie studium wykonalności tego planu w 2009 r.?

Opracowanie: Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN www.rzadkiechoroby.pl
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