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Sz.P.  

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

  

 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

 

Program badań przesiewowych noworodków prowadzony na lata 2019 -2022 to szansa na            

wczesne zdiagnozowanie chorób, które ważą na całym życiu człowieka. Jedną z takich            

chorób jest rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA, dlatego chwalebnym i wyczekiwanym jest            

plan włączenia SMA do programu badań przesiewowych prowadzonego w Polsce. Miało to            

się stać od stycznia 2021 roku. 

 

28 grudnia 2020 roku Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny           

Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała jednak opinię Rady Przejrzystości nr 354/2020           

w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w zapisach programu polityki zdrowotnej          

Ministra Zdrowia „Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej         

na lata 2019-2022”. Opinia ta jest niestety negatywna. Podczas gdy doskonalenie programu i             

głosy eksperckie są jak najbardziej godne pochwały, niezrozumiały jest fakt, że opinia            

negatywna i wystosowany wniosek o uzupełnienie dokumentacji programu wystosowana         

została w ostatniej chwili, co sprawia, że program badań przesiewowych na SMA nie ma              

szansy ruszyć według zaplanowanego harmonogramu. Autorzy opinii piszą, że         

“Wprowadzenie badań przesiewowych istotnie zwiększy liczbę pacjentów, których należy         

poddać leczeniu. Lek o istotnym znaczeniu u tych chorych to szczególnie drogi nusinersen”             

oraz że “w porównaniu ze strategią polegającą na rozpoznawaniu klinicznym i stosowaniu            

leku, testowanie przesiewowe noworodków, połączone ze stosowaniem leku lub terapii          

genowej nie jest efektywne kosztowo”. Autorzy opinii sami jednak przyznają, że w chwili              

obecnej - bez badań przesiewowych na SMA - “Dzieci z SMA są obecnie diagnozowane i               

leczone po wystąpieniu objawów i nieodwracalnych uszkodzeniach układu nerwowego. “W          

jaki sposób Rada Przejrzystości wyceniła zdrowie dzieci diagnozowanych na podstawie          

objawów, u których wystąpiły już nieodwracalne zmiany, pozostaje tajemnicą, nie ulega           
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jednak mojej wątpliwości, że to stwierdzenie okrutne i niebiorące pod uwagę trudnej            

rzeczywistości, w jakiej żyją dzieci chore na SMA oraz ich rodziny. 

 

Badania przesiewowe noworodków w kierunku SMA prowadzone są w wielu krajach - m.in.             

Kanadzie, USA, Australii, Francji, Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich. Niemcy już w            

połowie tego roku planują objąć badaniami przesiewowymi wszystkie noworodki. Dlatego          

dążenia do objęcia całej populacji noworodków w Polsce badaniem przesiewowym do           

końca trwania tej edycji programu badań przesiewowych nie powinny być widziane jako            

odstępujące od dobrych praktyk czy strategii wybieranych przez inne wysoko rozwinięte           

kraje, co również sugerowała Rada Przejrzystości w swojej opinii. 

 

Głęboko wierzę, że Ministerstwu Zdrowia podobnie jak mnie i rodzicom, którzy się do mnie              

zgłaszają, zależy na możliwie najszybszym włączeniu SMA do programu badań          

przesiewowych noworodków. Jednak przy szacunkach, że w Polsce rodzi się ok. 50 dzieci z              

SMA rocznie, musimy pamiętać o tym, że każdy tydzień zwłoki potencjalnie oznacza kolejne             

dziecko pozbawione diagnozy w pierwszych tygodniach życia. 

 

Dlatego działając w interesie publicznym i trybie interwencji poselskiej na mocy art. 19 i 20               

ustawy z dn. 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora zwracam się do Pana                 

z prośbą o udzielenie informacji na temat dalszych kroków, jakie podejmie Ministerstwo w             

celu jak najszybszego włączenia SMA do programu badań przesiewowych. 

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni na adres e-mail             

hanna.gill-piatek@sejm.pl.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

Posłanka na Sejm RP 
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