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Warszawa, 31 sierpnia 2021 r. 

 

                                                                              Pan 

Bartłomiej Chmielowiec 

                                                                                                            Rzecznik Praw Pacjenta 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z publikacją projektu wykazu technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej 

oraz procedurą opiniowania dokumentu, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu 

Medycznym, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie w utrzymaniu w finalnej wersji 

wykazu, terapii genowej stosowanej w leczeniu dziedzicznej dystrofii siatkówki.  

Pacjenci z dziedziczną dystrofią siatkówki długo oczekują na skuteczne i bezpieczne 

leczenie. Wraz z pojawieniem się terapii genowej pojawiła się dla nich niespotykana 

dotychczas szansa. Terapia ta polega na wprowadzeniu cDNA kodującego prawidłowe 

ludzkie białko RPE65 do komórek nabłonka barwnikowego w siatkówce. W wyniku takiego 

działania w organizmie dochodzi do produkcji funkcjonalnego białka. Umożliwia to 

przywrócenie prawidłowego widzenia i może zatrzymać postęp choroby lub przywrócić 

wzrok pacjenta.  

Przeszkodą na drodze do powrotu naszych pacjentów do sprawnego funkcjonowania 

pozostaje jednak dostępność do wyżej omawianej terapii. Jej finansowanie w ramach 

Funduszu Medycznego jest dla nich obecnie jedyną szansą na normalne życie. Pierwszy 

pacjent w Polsce, u którego zastosowano terapię Luxturną ponownie rozpoznaje kolory, 

litery czy sylwetki bliskich mu osób1. Na takie efekty z nadzieję wyczekuje raptem kilku lub 

kilkunastu pacjentów w Polsce z mutacją RPE65. Dotychczas zmuszeni polegać na pomocy 

socjalnej zapewnianej z budżetu państwa, mają szansę na satysfakcjonujące życie prywatne 

i zawodowe. Ich nieuchronna dotychczas utrata wzroku może zostać powstrzymana, a nawet 

odwrócona. Efekty leczenia terapią genową przerastają bowiem nawet najśmielsze 

oczekiwania lekarzy, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie.  

 

 

 

 
1 https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,27243720,poznan-pierwszy-polak-przeszedl-okulistyczna-
terapie-genetyczna.html  

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,27243720,poznan-pierwszy-polak-przeszedl-okulistyczna-terapie-genetyczna.html
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,27243720,poznan-pierwszy-polak-przeszedl-okulistyczna-terapie-genetyczna.html
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Do tej pory potrzeby osób z dziedzicznymi dystrofiami siatkówki były pomijane. 

Umieszczenie dedykowanej im terapii genowej w projekcie wykazu technologii lekowych o 

wysokiej wartości klinicznej jest dla nas decyzją przełomową. Daje nadzieję na długo 

oczekiwane udostępnienie leczenia, dzięki któremu nasi pacjenci będą mogli zacząć nowe, 

sprawniejsze życie. Wierzymy, że jako Rzecznik Praw Pacjenta, pochyli się Pan nad naszymi 

problemami i zarekomenduje Pan umieszczenie ww terapii w ostatecznym wykazie TLK.  

W razie potrzeby pozostajemy do Pańskiej dyspozycji. Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą 

w zakresie potrzeb i problemów osób z dziedziczną dystrofią siatkówki.  

 

Z poważaniem 

 

       Małgorzata Pacholec  

              Prezes Retina AMD Polska 

 


