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Stowarzyszenie

Retina AMD Polska

Warszawa

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 13 września 2022 r. w sprawie sytuacji pacjentów 

z neuropatią Lebera uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Zgodnie z portalem ORPHANET, wrodzona ślepota Lebera ma nadany unikatowy kod 

ORPHA: 65, w związku z czym jest klasyfikowana jako choroba rzadka.

Na wstępnie pragnę poinformować, że Minister Zdrowia dostrzega wyzwanie, jakim jest 

diagnostyka i leczenie chorób rzadkich, dlatego obszar ten stał się priorytetem Ministra 

Zdrowia, a przyjęty w sierpniu 2021 r. uchwałą Rady Ministrów Plan dla Chorób Rzadkich 

ma na celu poprawę sytuacji polskich pacjentów cierpiących na choroby rzadkie oraz ich 

rodzin, poprzez stworzenie modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej, który umożliwi 

kompleksową i skoordynowaną opiekę.

Plan zakłada zmiany organizacyjne w sześciu obszarach:

1. Ośrodki Eksperckie Chorób Rzadkich, które dzięki wspólnemu działaniu na 

obszarze kraju, zaspokoją potrzeby pacjentów w zakresie diagnostyki i leczenia. 

Dodatkowo krajowe OECR będą powiązane z europejskimi sieciami 

referencyjnymi chorób rzadkich przez członkostwo części z nich w tych 

strukturach. 

2. Diagnostyka chorób rzadkich, w tym dostęp do nowoczesnych metod 

diagnostycznych z wykorzystaniem wielkoskalowych badań genomowych 

poprzez  udostępnienie w diagnostyce chorób rzadkich nowoczesnych metod 
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analizy laboratoryjnej, zarówno genetycznej wielkoskalowej jak i niegenetycznej 

wysokospecjalistycznej;

3. Dostęp do leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

w chorobach rzadkich;

4. Utworzony zostanie Rejestr Chorób Rzadkich jako integralna części systemu 

informacyjnego w ochronie zdrowia, który będzie pełnił funkcję epidemiologiczną 

i będzie ważnym instrumentem poprawy opieki medycznej osób cierpiących na 

choroby rzadkie.; 

5. Opracowany zostanie tzw. „Paszport Pacjenta z Chorobą Rzadką”. Będzie to 

regularnie aktualizowany zasób informacji na temat pacjenta oraz jego choroby, 

który będzie mógł zostać udostępniony świadczeniodawcom w celu 

zintegrowania procesu leczenia.

6. Utworzenie Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”, która będzie 

wiarygodnym i kompleksowym źródłem wiedzy klinicznej, naukowej 

i organizacyjnej dotyczącej chorób rzadkich w Rzeczypospolitej Polskiej, 

platforma będzie skierowana zarówno do pacjentów, jak i lekarzy.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje się, że Plan wpisuje się w postulaty, które Państwa 

Stowarzyszenie kieruje do Ministra Zdrowia w sprawie usprawnienia procesu diagnostyki 

i leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi, w tym pacjentów cierpiących .na neuropatie 

Lebera.

Z poważaniem 

Dominika Janiszewska-Kajka 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości Rzecznika Praw Pacjenta
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