
                               Warszawa, 16 listopada 2021 roku

Odpowiedź w sprawie terapii genowej stosowanej 
w leczeniu dziedzicznej dystrofii siatkówki
Znak sprawy: RzPP-DSD.420.100.2021
Osoba do kontaktu: Marta Puścion
E-mail: strategia@rpp.gov.pl

Szanowna Pani,

Dziękuję za przesłanie pisma w sprawie terapii genowej stosowanej w leczeniu dziedzicznej dystrofii 
siatkówki (Luxturna). Uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Pacjenta analizuje każdą sprawę i jeżeli 
zachodzi taka konieczność, podejmuje odpowiednie działania w ramach swoich kompetencji. W tej 
sprawie już wcześniej Rzecznik wystosował odpowiednie pisma do Ministra Zdrowia.  W związku z 
tym, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem czy do Ministerstwa wpłynął 
wniosek o objęcie refundacją wskazanego leku. W odpowiedzi zostało wskazane, że „do Ministra 
Zdrowia został złożony wniosek refundacyjny dla przedmiotowego leku w ramach programu lekowego 
LECZENIE DZIEDZICZNEJ DYSTROFII SIATKÓWKI U PACJENTÓW Z BIALLELICZNĄ 
MUTACJĄ GENU RPE65 (ICD-10: H35.5) we wskazaniu: Leczenie pacjentów między 4 a 44 rokiem 
życia z utratą wzroku z powodu dziedzicznej dystrofii siatkówki spowodowanej przez potwierdzone 
bialleliczne mutacje genu RPE65 oraz u których zachowała się wystarczająca liczba żywych.” 
Zakończono ocenę formalno-prawną w Ministerstwie Zdrowia i obecnie uzgadniania jest treść 
programu lekowego.

Rzecznik Praw Pacjenta pragnie wskazać, że we wrześniu zwrócił się z opinią w zakresie zasadności 
umieszczenia technologii lekowych ujętych w wykazie z dnia 26 sierpnia 2021 r. na opracowywanej 
przez Ministra Zdrowia liście technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej. W piśmie zostało 
wskazane iż w opinii Rzecznika Praw Pacjenta na liście  technologii lekowych o wysokiej wartości 
klinicznej należy umieścić produkt leczniczy Luxturna.1

1 https://www.gov.pl/web/rpp/rpp-opiniuje-liste-technologii-lekowych-o-wysokiej-wartosci-klinicznej--leki-
sieroce-priorytetem
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Gdyby zaistniały pytania dotyczące praw pacjenta, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość kontaktu 
z Biura Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod numerem telefonu 800 190 
590 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00).

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Rzecznika Praw Pacjenta

Agnieszka Wernik

Zastępca Dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/
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