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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0239/2008, którą złożył Tomasz Bratasz (Francja) w sprawie 
niewystarczających dopłat polskiego rządu do leków na mukopolisacharydozę, 
rzadką chorobę genetyczną

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że polscy pacjenci cierpiący na rzadkie schorzenie genetyczne, 
jakim jest mukopolisacharydoza typu II (zespół Huntera), nie mają takiego samego dostępu 
do specjalistycznego leczenia, jak inni pacjenci w UE ze względu na brak dotacji. Niedobór 
środków przyznawanych przez władze powoduje zazwyczaj śmierć pacjentów. Składający 
petycję, który mieszka we Francji i ma w Polsce przyjaciół, których syn cierpi na taką 
chorobę, utrzymuje, że niezbędne leki (Elaprase lub Idursulfase) przyjmowane przez 
francuskich pacjentów z mukopolisacharydozą podlegają refundacji i są sklasyfikowane jako 
produkty lecznicze stosowane w rzadkich schorzeniach. Dlatego wzywa Parlament Europejski 
do zapewnienia, by władze polskie natychmiast podjęły konieczne środki i zagwarantowały 
osobom cierpiącym na mukopolisacharydozę w Polsce bezpłatny dostęp do tych leków. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

I. Petycja

Składający petycję twierdzi, że polscy pacjenci cierpiący na zespół Huntera (rzadkie 
schorzenie genetyczne) nie mają takiego samego dostępu do odpowiedniego leczenia, jak inni 
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pacjenci w UE, ponieważ nie jest ono dotowane przez polskie władze. Właściwe leczenie 
obejmuje stosowanie leków Elaprase lub Idursulfase, które zostały zaklasyfikowane jako 
sieroce produkty lecznicze.

Składający petycję twierdzi, że koszty tego rodzaju leczenia są refundowane we Francji 
i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu zagwarantowania 
również polskim pacjentom bezpłatnego dostępu do takiego leczenia.

II. Uwagi Komisji

Zgodnie z art. 152 traktatu WE działanie Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego musi 
w pełni uwzględniać odpowiedzialność państw członkowskich za organizację i świadczenie 
usług zdrowotnych i opieki medycznej. Odpowiedzialność za zapewnienie obywatelom 
odpowiedniego dostępu do wysokiej jakości opieki lekarskiej spoczywa na państwach 
członkowskich.

W tym kontekście władze krajowe zachowują swobodę ustalania cen produktów medycznych 
oraz wskazywania, jakie rodzaje leczenia pragną dotować w ramach systemu zabezpieczenia 
społecznego, pod warunkiem, że decyzje w tym zakresie są podejmowane w sposób 
przejrzysty i zgodnie z prawem wspólnotowym.1 Oznacza to, że poszczególne leki mogą być
refundowane tylko w niektórych państwach członkowskich, w zależności od celów 
państwowej służby zdrowia, analizy stosunku kosztów do korzyści i szeregu innych 
czynników.

Komisja zauważa, że leki wspomniane przez składającego petycję otrzymały status leków 
sierocych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 141/2000 oraz pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu na terytorium Wspólnoty, które jest ważne we wszystkich państwach 
członkowskich. Petycja nie zawiera żadnych elementów wskazujących, iż polskie władze 
naruszyły swoje zobowiązanie wynikające z rozporządzenia (WE) nr 141/2000.

W odniesieniu do przejrzystości decyzji dotyczących refundacji Komisja bada obecnie 
zgodność polskiego prawa z dyrektywą 89/105/EWG. Zgodnie z ostatnimi informacjami 
polskie władze pracują nad poprawkami prawnymi do przepisów w celu zagwarantowania 
terminowego i przejrzystego rozpatrywania wszystkich wniosków o refundację produktów 
medycznych.

III. Wniosek

Niniejsza petycja dotyczy braku dostępu polskich pacjentów cierpiących na rzadką chorobę 
do specjalnych leków, nie zawiera jednak żadnego elementu wskazującego, iż polskie władze 
działały w sprzeczności z prawem wspólnotowym. Decyzja dotycząca finansowania leczenia 
należy przede wszystkim do państw członkowskich, których nie obowiązują decyzje 
podejmowane przez inne państwa członkowskie. 
                                               
1Patrz w szczególności: dyrektywa Rady 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotycząca przejrzystości 
środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz 
włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Dz.U. 40 z 11.2.1989, str. 8).

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf
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Komisja odsyła Komisję Petycji do informacji dostarczonych w związku z petycją 1016/2007.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W 2009 r. Polska wprowadziła nowe wytyczne mające na celu wzmocnienie roli Agencji 
Oceny Technologii Medycznych w wydawaniu opinii na temat leków i programów 
zdrowotnych, w związku z podejmowaniem decyzji o ich finansowaniu. Na 2010 r. 
zapowiedziano także dodatkowe reformy krajowego systemu opieki zdrowotnej.  

Niemniej należy przypomnieć, że decyzje związane z finansowaniem leków leżą w gestii 
poszczególnych państw członkowskich.  W związku z tym to samo świadczenie zdrowotne 
może być refundowanie przez system opieki zdrowotnej w jednym państwie członkowskim, a  
w innym nie.  Każde państwo stoi w obliczu różnych ograniczeń (głównie budżetowych) i 
wyznacza własne priorytety w zakresie zdrowia publicznego.  Zgodnie z artykułem 168 ust. 7 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej działania Unii prowadzone są w poszanowaniu 
obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, 
jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych.  Z tego względu pacjenci oraz 
stowarzyszenia pacjentów winni kierować pytania dotyczące finansowania leków do 
właściwych organów krajowych.


