
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Świlskiego 

na 17. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 października 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W imieniu pacjentów po transplantacjach wątroby, dla których COVID-19 stanowi śmiertelne zagrożenie, 

zwracam się z apelem o interwencję. 

Do długiej listy problemów związanych z losem pacjentów po przeszczepach, a także z trudnościami pol-

skiej transplantologii, w tym donacjami i transplantacjami w wymiarze systemowym, czy kwestii ogólnej 

świadomości społeczeństwa co do tych zagadnień, dodać należy alarmująco niepokojące zagrożenia dla tych-

że pacjentów wynikające z pandemii COVID-19. Jak wiadomo, tacy pacjenci poddawani są leczeniu immu-

nosupresyjnemu, czyli zażywają dzienną dawkę leków zapobiegających poprzez celowe obniżenie odporno-

ści odrzuceniu ciała obcego, co skutkuje ogromnym podwyższeniem ryzyka zwykłych infekcji, zakażeń wi-

rusami, zakażeń grzybiczych czy bakteryjnych. Pojawienie się bardzo niebezpiecznego wirusa Sars-CoV-2 

stanowiącego ogromne zagrożenie dla zdrowych ludzi jest dla pacjentów, u których świadomie obniża się 

odporność, bez wątpienia o wiele większym wyzwaniem, które może się okazać śmiertelną pułapką. 

W mojej ocenie działania administracyjne wobec obecnych zagrożeń pandemicznych dalece nie chronią 

tychże pacjentów. W związku z tym zwracam się uprzejmie do Pana Ministra o podjęcie możliwych działań 

w ramach swoich kompetencji oraz dostępnych narzędzi, aby zmienić ten stan rzeczy dla dobra pacjentów po 

transplantacjach, których zdecydowaną większość stanowią osoby niezamożne, żyjące z bardzo skromnych 

rent czy emerytur, gdyż ogromna ich część nie wraca do życia zawodowego. 

Do najpilniejszych i palących kwestii, które moim zdaniem wymagają bezzwłocznego działania w obliczu 

zagrożeń związanych z COVID-19, należą: 

— umożliwienie pacjentom po przeszczepach (a może nawet i wszystkim grupom wysokiego ryzyka, jak 

np. osobom w trakcie chemioterapii itp.) korzystania ze wszystkich przywilejów czy ułatwień, które przysłu-

gują seniorom, jak choćby z godziny dla seniorów; 

— zagwarantowanie zabezpieczenia i dostępu do szczepionek na grypę dla pacjentów ze wskazaniem, a 

docelowo do szczepionki na COVID-19; 

— przesunięcie pacjentów po transplantacji do grupy, której przysługuje pełna refundacja kosztów szcze-

pionki; 

— zapewnienie refundacji środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki itp.). 

Oczywiście są to tylko bieżące, najpilniejsze zagadnienia wymagające interwencji, które obok innych, do-

celowych, jak choćby zapewnienia gwarancji refundacyjnej – niezmienności cen leków immunosupresyjnych 

– aktywizacji zawodowej pacjentów czy koniecznych zmian systemowych, mają przełożenie na kondycję 

transplantologii w naszym kraju. 

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o interwencję. 

Z poważaniem 

Ryszard Świlski 
 


