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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000118/2018 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, 

Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Przedmiot: Choroby rzadkie 

W Unii Europejskiej choroba jest uznawana za rzadką, jeżeli cierpi na nią nie więcej niż jedna osoba 
na 2000. Choć cechą wszystkich chorób rzadkich jest ich ograniczone występowanie, dotyczą one 
wszystkich układów biologicznych. Istnieje od 6000 do 8000 różnych chorób rzadkich, na które cierpi 
łącznie około 30 mln osób w Unii Europejskiej. 

Pacjenci mają do dyspozycji ograniczoną, ale coraz większą liczbę tzw. leków sierocych. Jednak w 
przypadku większości chorób rzadkich nadal nie istnieją żadne skuteczne metody leczenia. W 
dziedzinie zajmującej się tymi chorobami brakuje dostatecznej wiedzy medycznej i naukowej. Jedna z 
grup chorób rzadkich charakteryzuje się szybkim rozwojem i skrajnie zagrażającymi zdrowiu skutkami, 
włącznie z szybką śmiercią w przypadku braku leczenia. Dostępne obecnie leki stosowane w terapii 
tych chorób spowalniają jedynie ich rozwój. Wczesna diagnostyka ma zatem zasadnicze znaczenie, 
ponieważ wszelkie opóźnienia od momentu wystąpienia pierwszych objawów po rzeczywistą diagnozę 
wpływają negatywnie na średnie trwanie życia pacjenta. Zapewnienie skutecznego leczenia wymaga 
też badań naukowych. Ponadto dostęp pacjentów do leków stosowanych w leczeniu chorób rzadkich 
jest bardzo zróżnicowany w całej Europie. 

Wobec powyższego: 

1. Jakie środki podjęła do tej pory Komisja w celu zapewnienia dokładnego i terminowego 
diagnozowania chorób rzadkich oraz dostępu do przystępnych cenowo leków niezbędnych w ich 
leczeniu w całej UE? W jaki sposób Komisja promuje badania naukowe w dziedzinie chorób 
rzadkich oraz opracowywanie nowych lub udoskonalonych metod wczesnej diagnostyki? Jak 
zamierza kontynuować te działania oraz osiągać wymierne i lepsze rezultaty w odniesieniu do 
pacjentów cierpiących na choroby rzadkie we wszystkich państwach członkowskich UE? 

2. W jaki sposób Komisja zamierza zagwarantować pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie 
dostęp do informacji i terapii w całej UE? Jak Komisja wspiera lepszą koordynację i edukację w 
państwach członkowskich, biorąc pod uwagę, że dostęp do wczesnej i dokładnej diagnostyki 
może mieć znaczący wpływ na rokowania i jakość życia pacjentów? 

3. Jakie są plany Komisji odnośnie do zapewnienia zrównoważonego finansowania organizacji 
pacjentów wspierających europejskie sieci referencyjne zajmujące się chorobami rzadkimi, na 
przykład za pośrednictwem wspólnego europejskiego programu w dziedzinie chorób rzadkich? 
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