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Szanowny Panie Ministrze! 

W trudnym czasie pandemii szczególnego znaczenia nabierają takie słowa jak „pomocˮ, „współpracaˮ, 

„solidarnośćˮ. Każdy z nas ma swoją rolę do odegrania w walce z epidemią. Maseczki, mycie rąk oraz dy-

stans społeczny to najważniejszy oręż w walce z wirusem przed wynalezieniem szczepionki, na którą pewnie 

jeszcze długo przyjdzie nam czekać. Ale są też inne rozwiązania, które zmniejszają ryzyko infekcji, a przede 

wszystkim dają szansę na ozdrowienia. 

Osocze ozdrowieńców, bo to właśnie o nim mowa, może nie tylko pomóc w leczeniu osób zakażonych 

koronawirusem, ale i uratować ich życie. Osocze ozdrowieńca zawiera przeciwciała przeciwko koronawiru-

sowi. U pacjentów w ciężkim stanie podanie osocza może pomóc im zwalczyć chorobę. Potencjalny dawca 

osocza musi być zdrowy, bez chorób przewlekłych, nieprzyjmujący leków, w wieku od 18 do 60 lat, ale jeśli 

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, to możliwe jest oddanie osocza także przez nieco starsze osoby. Prze-

pisy dyskwalifikują kobiety, które kiedyś były w ciąży. To dlatego, że ich organizm wytwarzał przeciwciała 

przeciwko antygenowi płodu. Osocze mogą oddawać ozdrowieńcy, u których minęło 28 dni od ustąpienia 

objawów choroby, a jeśli ktoś zakażenie koronawirusem przeszedł bez żadnych objawów, musi minąć 18 dni 

od zakończenia izolacji. 

Osocze ozdrowieńców jest lekiem bardzo cennym, ale niestety bardzo deficytowym. Dzieje się tak m.in. 

ze względu na bariery, które potencjalny dawca musi pokonać. Na to nakłada się niekiedy również strach 

przed oddawaniem krwi w obecnych warunkach. Większość centrów krwiodawstwa jest położona bowiem 

przy szpitalach, gdzie najłatwiej o zakażenie koronawirusem. 

Pierwszą i chyba najważniejszą z napotykanych barier jest dotarcie do regionalnego centrum krwiodaw-

stwa i krwiolecznictwa. Takie centra niestety są najczęściej w miastach wojewódzkich. Tylko kilka jest poza 

takimi miastami. Na całą Polskę, w której jest 16 województw i 314 powiatów, jest zaledwie 21 tego rodzaju 

placówek. A należy pamiętać o tym, że w małych miastach czy wsiach jest wielu mieszkańców, których zwy-

czajnie nie stać na wyjazd aż tak daleko tylko po to, by oddać krew. 

Kolejna z przeszkód to fakt, że na taką wyprawę chętna osoba musi wziąć urlop z pracy, a także wydać 

pieniądze na przejazd. Jeśli nie ma swojego auta, to musi dojechać pociągiem lub autobusem, a w dobie epi-

demii jest to trochę niebezpieczne. Jak w takiej sytuacji wyjaśnić to, że w Polsce nie ma absolutnie żadnej 

zachęty, wsparcia, pomocy ze strony rządu dla ozdrowieńców, którzy chcieliby solidarnie pomóc innym 

w walce z COVID-19? 

Kolejny problem. Jeśli już znajdą się zdeterminowani, którzy, poświęcając dzień pracy oraz własne pry-

watne środki finansowe, dostaną się do jakiegokolwiek centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, to i tak nie 

są przyjmowani, ponieważ okazuje się, że nie mogą być dawcami. Dlaczego? Dlatego że nie mają przepro-

wadzonych wstępnych badań w kierunku kwalifikacji do oddania osocza. Nikt ich nie poinformował o tym, 

że zanim pojadą do centrum krwiodawstwa i poznają decyzję o możliwości oddania osocza, powinni mieć 

przeprowadzone wstępne badanie. Nasuwa się więc pytanie: dlaczego tak słaba jest polityka informacyjna 

rządu w tym zakresie i kiedy ona się radykalnie poprawi? 

Następną barierą jest brak sprzętu, w tym przede wszystkim separatorów osocza. Centra krwiodawstwa 

nie mają sprzętu, by pobierać maksymalną ilość osocza dziennie. Bywa i tak, że w jednym dużym centrum 

znajdują się tylko 2 separatory, a co za tym idzie, dziennie mogą pobrać osocze tylko od kilku pacjentów. 

Zanim osocze zostanie podane osobom zakażonym, przechodzi też szereg testów, m.in. na obecność HBV, 

HCV, HIV i kiły, przy czym jedynie w ośrodku w Białymstoku bada się miana przeciwciał anty-SARS-CoV-

2, których odpowiednia ilość odpowiedzialna jest za skuteczność terapii. Średni czas oczekiwania na wynik 

to 7–8 dni. W praktyce w stacjach od dawców jednorazowo pobierane jest 600 ml osocza. Jest ono później 

dzielone na 3 porcje. Porcja 200 ml stanowi 1 jednostkę osocza, co przekłada się na 1 dawkę leku. Co za tym 

idzie, 1 dawca jednorazowo może być źródłem leku dla 3 pacjentów. W przypadku tzw. ozdrowieńców tę 

procedurę można powtórzyć aż trzykrotnie, w odstępach tygodniowych. A to oznacza, że w ciągu 2 tygodni 

1 dawca może oddać łącznie 9 jednostek osocza, czyli pomóc nawet 9 osobom. 



Epidemia w Polsce trwa już co najmniej od marca. Jak to jest możliwe, że przez 9 miesięcy Ministerstwo 

Zdrowia, rząd nie zadbały o stworzenie większej liczby ośrodków oddawania osocza, o większą liczbę labo-

ratoriów, o większą liczbę pracowników, którzy powinni się tym zajmować, o większą liczbę urządzeń 

i sprzętu koniecznego do pozyskania największej ilości osocza, jaką się tylko da otrzymać od dawców? Jak to 

możliwe? 

Kontynuując zadawanie tych dramatycznych pytań, pragnę dodatkowo zapytać Pana Ministra: czy rząd 

przewiduje wprowadzenie ułatwień dla osób chcących oddać swoje osocze, by ratować życie innych, choćby 

przez utworzenie subregionalnych centrów krwiodawstwa lub terenowych centrów krwiodawstwa w powia-

tach i zaopatrzenie ich w niezbędny sprzęt?  

Chciałbym też dowiedzieć się, czy planuje się wprowadzenie zachęt materialnych, choćby w postaci 

zwrotu kosztów dla dawców osocza. Co jeszcze rząd planuje uczynić, aby radykalnie zwiększyć ilość dostęp-

nego dla chorych osocza pochodzącego od ozdrowieńców? 

Z wyrazami szacunku 

Adam Szejnfeld 

 
 


