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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

W imieniu rodziców dzieci chorych na aHUS i dorosłych pacjentów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu na 

rzecz Chorych na Atypowy Zespół Hemolityczno-Mocznicowy, zwracam się do Pana Ministra z prośbą 

o zajęcie stanowiska w poniższej sprawie. 

„Jedyny na świecie, sierocy lek na aHUS nie znalazł się w opublikowanym projekcie obwieszczenia mini-

stra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Jest przewidziany wy-

łącznie w leczeniu innej choroby – nocnej napadowej hemoglobinuri (PNH). To znaczy, że chorzy na aHUS 

będą pozbawieni jakiegokolwiek leczenia! Jako rodzice dzieci chorych na aHUS jesteśmy przerażeni tą sytu-

acją. Brak leczenia Solirisem to odebranie szansy na zdrowie, a w wielu przypadkach na życie naszych dzie-

ci. 

Leczenie chorych na aHUS Solirisem finansują prawie wszystkie kraje, w tym kraje o znacznie niższym 

niż polski PKB. Polska finansuje je od stycznia 2018 r. (byliśmy jednym z ostatnich krajów Europy, który 

zapewnił leczenie chorym na aHUS). Obecnie Soliris ratuje życie kilkudziesięciu osobom w Polsce, w tym 

w większości dzieciom. Bez kontynuacji leczenia Solirisem część pacjentów, w tym dzieci, umrze, a wszyscy 

stracą zdrowie, wykonane już u części chorych przeszczepy nerek zostaną zmarnowane – doświadczenia 

pokazują, że bez leczenia Solirisem prawie 100% pacjentów traci przeszczepiony narząd. Osoby szykowane 

do przeszczepów będą skreślone z list oczekujących. 

Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy jest rzadką chorobą, przebiegającą w rzutach, w których 

u chorych występuje ostra niewydolność nerek, mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna, trombocy-

topenia. Każdy rzut niszczy nerki chorego i stanowi zagrożenie życia. U wszystkich chorych z czasem rozwi-

ja się przewlekła niewydolność nerek – bywa, że już po pierwszym rzucie chory musi być stale dializowany. 

aHUS może również powodować uszkodzenia innych narządów. Rokowania w tej chorobie były zawsze 

fatalne, aż do momentu wynalezienia leku Soliris. Chorzy spędzali życie w szpitalu, w cierpieniu skazani na 

powolną degradację organizmu i w końcu na przedwczesną śmierć. 

W tak ciężkich chorobach leczenie najczęściej tylko nieco spowalnia proces i trochę podnosi jakość życia. 

Ale stosowany od kilku lat Soliris jest wyjątkiem, lekiem niezwykle skutecznym, który umożliwia chorym 

powrót do normalnego życia, całkowicie zatrzymując wszystkie niepożądane procesy. Dzięki niemu od 

2018 r. nasze dzieci wiodły zupełnie normalne życie: chodziły do szkół, uprawiały sporty, mogły zapomnieć 

o swojej chorobie, były bezpieczne, nie spędzały już życia na szpitalnych oddziałach. Rodzice małych pa-

cjentów mogli wrócić do pracy. Wprowadzenie leku pozwoliło rodzinom, w których chorowały osoby doro-

słe (często matki, bo aHUS często ujawnia się w trakcie ciąży) odzyskać normalne życie – wrócić do pracy, 

być w domach ze swoimi dziećmi, przestać się bać”. 

W związku z powyższym chcę dopytać Pana Ministra, jakie są przesłanki usunięcia tego leku z listy le-

ków refundowanych. Być może zaszła oczywista pomyłka. Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Zdrowia 

z dumą przedstawiało w mediach rozpoczęcie leczenia Solirisem jako sukces rządu. Skąd więc ta zmiana? 

Zapytanie kieruję w imieniu rodziców chorych dzieci. 
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