
Oświadczenie złożone 

przez senator Dorotę Czudowską 

na 41. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
W imieniu rodziców dzieci chorych na chorobę Niemanna-Picka kieruję do pana ministra list, który 

rodzice tych dzieci i burmistrzowie miast, gdzie te dzieci mieszkają, skierowali do mnie. Pozwalam go sobie 

przytoczyć. 
Zwracam się z apelem o objęcie dzieci cierpiących z powodu choroby Niemanna-Picka programem 

leczenia z zastosowaniem preparatu Zavesca. W dniu 7 października 2011 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia 
ukazał się projekt takiego programu, który następnie został skierowany do konsultacji społecznych do 

pięćdziesięciu dwóch podmiotów. Termin zakończenia ustalono na 14 października 2011 r. Firma Actelion, 
producent leku Zavesca, też złożyła stosowną dokumentację do ministerstwa. 

W dniu 12 października 2011 r. przed kamerami telewizyjnymi rzecznik Ministerstwa Zdrowia 
oświadczył, że jeszcze w październiku 2011 r. taki program powstanie. Rozbudzono wtedy wśród rodziców 
nadzieję, że lada chwila nadejdzie pomoc dla biednych i cierpiących na tę straszną chorobę dzieci. Stało się 

jednak inaczej. Sprawa programu lekowego dla dzieci chorych na chorobę Niemanna-Picka nie została 

pozytywnie załatwiona. Rodzice czują się oszukani, bo okazało się, że wchodzi w życie ustawa refundacyjna 

i trzeba rozpocząć całą procedurę od początku – ponownie musi zostać złożony wniosek o takowy program i 

wszystkie procedury trzeba przeprowadzić od nowa. Całość sprawy związanej z przebiegiem realizacji 

procedur budzi rozgoryczenie rodziców chorych dzieci i odbiera im nadzieję. 
W stowarzyszeniu jest dwadzieścioro pięcioro dzieci w wieku od dwóch do dwudziestu trzech lat chorych 

na chorobę Niemanna-Picka. Stopień zaawansowania choroby jest różny – są dzieci w już tragicznym stanie, 
a wiele innych w międzyczasie zmarło. 

Na świecie są czterdzieści cztery kraje, które takie programy terapeutyczne prowadzą, w tym wiele krajów 

Unii Europejskiej. 
Rodzice czują bezsilność i korzystają ze wszystkich możliwych sposobów, by pomóc swoim dzieciom. 

Szeroko zakrojona akcja społeczna wolontariuszy nie jest wystarczająca. Autorzy listu proszą mnie, a ja 

proszę Pana Ministra o to, aby tę sprawę definitywnie rozwiązać. 

Dorota Czudowska 




