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Porządek posiedzenia: 

 1. Opieka nad chorymi na choroby rzadkie wobec uchwalonego planu dla chorób rzadkich na 

przykładzie mukowiscydozy. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Alicja Chybicka, Agnieszka Gorgoń-Komor, Wojciech Konieczny, 

Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława Orzechowska, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Maciej Miłkowski ze współpracownikami, 

Instytut Matki i Dziecka: 

kierownik Zakładu Mukowiscydozy prof. dr hab. n. med. Dorota Sands, 

Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne: 

prezes zarządu prof. Marcin Czech. 

 

 

Ad 1. 
 

 
Informację na temat obecnego stanu opieki nad chorymi na choroby rzadkie przedstawiła  

kierownik Zakładu Mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka prof. Dorota Sands. 

Zaprezentowała obecny system opieki nad chorymi na mukowiscydozę z uwzględnieniem jego 

sukcesów, wyzwań przed nim stojących i potrzeb, zwłaszcza pod kątem rządowego planu dla 

chorób rzadkich. Podkreśliła, że mukowiscydoza jest jedyną chorobą rzadką, w leczeniu której 

uzyskano znaczące wydłużenie życia dzięki m.in. wczesnemu diagnozowaniu i programowi 

transplantacji płuc. Jednak nie należy ustawać w wysiłkach na rzecz wprowadzania 

kompleksowej opieki w wybranych ośrodkach, także z wykorzystaniem telemedycyny, objęcia 

taką opieką nie tylko dzieci, ale i pacjentów dorosłych, opierania się zarówno na filarze 

pulmonologicznym, jak i żywieniowym w leczeniu, korzystania z najnowocześniejszych 

światowych technologii. Przypomniała, że istnienie nowych leków nie oznacza automatycznie 

ich dostępności i refundacji w naszym kraju. 

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego prof. Marcin Czech omówił terapie 

dla chorób rzadkich w kontekście planu dla chorób rzadkich oraz Funduszu Medycznego na 



 

 

przykładzie mukowiscydozy. 

Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera zaakcentowała, że plan ten wzbudza nadzieję 

na to, żeby osoby chore (w Polsce 2–3 miliony) były właściwie leczone, a nie pozostawały na 

skraju systemu ochrony zdrowia. Zapowiedziała jednocześnie, że komisja będzie się wnikliwie 

przyglądać jego realizacji i pomagać w podejmowaniu wspólnych wysiłków na rzecz pomocy 

dla osób z chorobami rzadkimi, nie tylko dla dzieci, ale także dla osób dorosłych. 

 

 

 

Opracowano w BPS 

 


