
Liczne rzadkie choroby i wiele osób dotkniętych chorobą 
Poszczególne choroby są wprawdzie rzadkie, ale w sumie są niezwykle liczne. Choroba jest uważana za 

rzadką, jeśli dotyka maksymalnie pięć osób na 10 000. Do tej pory na całym świecie opisano od 6000 do 

8000 rzadkich chorób. 

Częstotliwość 

Do tej pory na całym świecie opisano od 6000 do 8000 rzadkich chorób. Większość z nich została 

przestudiowana niewiele lub nic, a nowe są dodawane prawie codziennie. W Szwajcarii i Europie 

choroba jest uważana za rzadką, jeśli dotyka maksymalnie pięć osób na 10 000.  

Liczba osób dotkniętych pojedynczą chorobą jest niska, ale biorąc pod uwagę, że takich chorób jest od 

7000 do 8000, uzasadnione jest założenie, że około 7 procent populacji. W naszym kraju szacuje się, że 

liczba chorych przekracza pół miliona (patrz Krajowy Plan Chorób Rzadkich, str. 6). Liczba ta jest wyższa 

niż w przypadku osób chorych na cukrzycę. 

Przyczyny i przebieg 
Wiele rzadkich chorób ma przyczyny genetyczne. Istnieją również rzadkie infekcje, zaburzenia 

autoimmunologiczne i inne. Przyczyny większości rzadkich chorób są wciąż nieznane. Często zagrażają 

życiu lub mogą prowadzić do przewlekłej niepełnosprawności.  

Wiele rzadkich chorób pojawia się przy urodzeniu lub w młodym wieku, podczas gdy inne pojawiają się 

znacznie później. Dla większości z nich nie ma dziś szans na ożywienie. 

Wyzwania stawiane przez liczbę i rzadkość 

Rzadkość poszczególnych chorób komplikuje badania oraz 

utrudnia diagnostykę i leczenie. Liczba pacjentów dotkniętych 

którąkolwiek z 6000 do 8000 rzadkich chorób jest niska. Nie 

tylko poszczególne choroby są rzadkie, ale istnieje na ich 

temat niewiele wiedzy naukowej.  

Chcąc ulepszyć pomoc, konieczne jest zebranie 

specjalistycznej wiedzy i szersze rozpowszechnianie 

informacji. Kluczowe znaczenie ma praca zespołowa i wzajemne połączenie wszystkich zaangażowanych 

podmiotów: pacjentów, usługodawców, ubezpieczeń społecznych, badaczy itp. Aby móc szybko 

sformułować właściwą diagnozę i zapewnić odpowiednie leczenie osobom dotkniętym chorobą, należy 

nawiązać współpracę na poziomie szwajcarskim i międzynarodowym. 

Dane dostępne 

Biorąc pod uwagę, że obecny system klasyfikacji diagnoz (ICD-10) Światowej Organizacji Zdrowia, 

uznawany na całym świecie, nie pozwala na szczegółową ewidencję chorób rzadkich, jak na razie stan 

danych jest niezadowalający. W niektórych szwajcarskich szpitalach trwają projekty pilotażowe mające 

na celu identyfikację rzadkich chorób za pomocą numerów Orpha. 

Zabiegi medyczne 



Ponieważ niewiele osób dotkniętych jest pojedynczą rzadką chorobą, wiedza naukowa jest również 

skąpa. I podobnie jak pacjenci, leczący lekarze są od siebie geograficznie oddaleni. 

 

W związku z tym postawienie właściwej diagnozy często może zająć lata lub dekady. Trudno też znaleźć 

dostępne oferty opieki i pomocy medycznej oraz prawie nieistniejące uznane terapie, które często 

ograniczają się do zwalczania objawów. 

Dla wszystkich zaangażowanych ważne jest posiadanie łatwo dostępnych informacji o 

wyspecjalizowanych ośrodkach prowadzących badania w skomplikowanych przypadkach oraz możliwość 

liczenia na skuteczną koordynację leczenia. Prawidłowa diagnoza jest początkiem odpowiedniej terapii i 

pozwala uniknąć niewłaściwych zabiegów. Dobrze skoordynowana opieka poprawia jakość życia osób 

dotkniętych chorobą i ich rodzin. 

Bariery administracyjne i społeczne 
Ponieważ, ze względu na ich rzadkość, choroby te są mało znane lub w ogóle nie są znane, często osoby, 

które na nie cierpią, spotykają się z nieporozumieniem. Z jednej strony może to powodować izolację 

społeczną, z drugiej może prowadzić do poważnych przeszkód administracyjnych. Wielu pacjentów nie 

wie, jakie formy pomocy istnieją i do czego mają prawo.  

Ponadto nie zawsze jest jasne, jaka jest właściwa forma 

składania wniosków o refundację usług pomocowych i 

terapeutycznych. Aby usprawnić te procedury, plan obejmuje 

działania mające na celu poprawę informacji o chorobach 

rzadkich, usprawnienie procedur aplikacyjnych i 

refundacyjnych oraz wzmocnienie samopomocy pacjentów. 

Przejście z pediatrii na medycynę dorosłych 

Wiele rzadkich chorób zaczyna się już w dzieciństwie. Dzięki rosnącej wiedzy naukowej i lepszej opiece 

rośnie również liczba chorych dzieci wkraczających w dorosłość.  

• W wieku pediatrycznym pacjent jest bardzo uważnie obserwowany.  

• W momencie przejścia na medycynę dla dorosłych zmienia się struktura opieki: w rzeczywistości 

lekarze dla dorosłych są mało przyzwyczajeni do chorób, które do tej pory dotyczyły tylko dzieci. 

Dlatego pilnie potrzebne są nowe podejścia, szczególnie w zarządzaniu opieką nad dorosłymi z 

chorobami rzadkimi. 

• W przypadku chorób wrodzonych (tzw. wad wrodzonych) ubezpieczenie rentowe pokrywa 

koszty leczenia do 20 roku życia. Nawet przejście na ubezpieczenie zdrowotne wiąże się z 

nowymi procedurami i często jest odbierane jako trudne. 

Unia Europejska 

Ze względu na swoją specyfikę, ograniczoną liczbę pacjentów oraz niedostatek wiedzy i umiejętności 

choroby rzadkie (rzadkie) stanowią sektor o bardzo wysokiej europejskiej wartości dodanej. Europejska 

Organizacja ds. Rzadkich Chorób Eurordis oszacowała łącznie 6-8 tysięcy rodzajów rzadkich chorób na 

około 36 milionów dotkniętych nimi osób. 



Ta sama definicja chorób rzadkich została sformułowana w ramach wspólnotowego programu działań w 

zakresie chorób rzadkich 1999-2003, decyzja nr. 1295/1999/CE, który zakwalifikował je jako choroby 

zagrażające życiu lub przewlekle wyniszczające, w większości dziedziczne, z progiem chorobowości nie 

większym niż 5 na 10 000 pacjentów. 

Większość pacjentów z rzadkimi chorobami napotyka trudności w znalezieniu diagnozy i leczenia w celu 

poprawy jakości i oczekiwanej długości życia; trudności zauważone również w komunikacie Komisji z 

2008 r. 

 


