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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Oświadczenie dotyczy prac nad innowacyjnymi terapiami w Polsce, w szczególności nad terapią genową. 

Terapia genowa w Polsce była stosowana już wiele lat temu. Stosowano terapię antysensową, która zosta-

ła wynaleziona przez prof. Steca z Łodzi. Następnie takie produkty produkowali Niemcy. W Przylądku Na-

dziei mamy jedno uratowane dzięki niej dziecko. Ten produkt nie był w zasadzie produkowany na skalę 

przemysłową przez pana prof. Steca i te badania, można powiedzieć, upadły. Ja mam nadzieję, że Agencja 

Badań Medycznych sprawi, że podobna sytuacja nie będzie już miała miejsca. 

Chcę też wspomnieć o drugiej terapii genowej, o terapii CAR-T cells, która jest stosowana na całym świe-

cie w dosyć różnych przypadkach nowotworowych. Sprowadzono ją do 2 ośrodków w Polsce, jednym z nich 

jest Przylądek Nadziei. Stosujemy ją u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. 

Ostra białaczka limfoblastyczna jest najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego, stanowi ok. 30% 

wszystkich przypadków nowotworów rozpoznawanych rocznie, co oznacza 300 zachorowań w roku. Z tych 

300 dzieci ok. 30 ma wznowę. Pierwszą wznowę w dużym odsetku udało nam się jeszcze wyleczyć. Mamy 

do tego celu drugą linię, potem trzecią i wreszcie czwartą linię, w skład której wchodzą przeciwciała mono-

klonalne, blinatumomab. I tu, podobnie jak w przypadku terapii genowej, przez wiele lat trzeba było zbierać 

pieniądze dla dzieci, zanim uzyskaliśmy w Polsce refundację. Ale obecnie ona już jest. 

I wreszcie w ubiegłym roku wprowadzono w Polsce terapię genową CAR-T cells, przeciwko ostrej bia-

łaczce limfoblastycznej, która u dzieci idzie jak burza. Drugi ośrodek, który prowadzi w Polsce leczenie za 

pomocą CAR-T cells, to Gliwice, to jest leczenie chłoniaka u dorosłych. Oba te przypadki są oczywiście nie-

porównywalne, ponieważ nowotwory u dorosłych przebiegają o wiele wolniej, nie prowadzą tak szybko do 

śmierci. Dzieci, które z całej Polski trafiają na tę terapię do Przylądka Nadziei, w skali roku może być mak-

symalnie 15. Do tej pory przeprowadziliśmy tę procedurę u 5 dzieci i wszystkie te dzieci żyją, w tym dziec-

ko, które żyje najdłużej, niedługo będzie obchodziło rocznicę. Proszę sobie wyobrazić, że dla nas, onkolo-

gów, którzy wiele lat pracują, wygląda to jak cud. Otóż zniknął cały nowotwór, mimo że to jest czwarty rzut. 

Ta terapia ma szansę stać się kiedyś terapią pierwszej linii, bo ona jest o wiele łagodniejsza niż chemiotera-

pia, niż radioterapia, która czasem musi nas wspomagać w różnych schorzeniach. Jest również korzystniejsza 

niż transplantacja komórek macierzystych układu krwiotwórczego, której celem w tym przypadku jest mega-

chemioterapia, a zatem bardzo wysokie dawki cytostatyków. 

Niestety, pomimo wielu obietnic ze strony rządu, które składano mi osobiście, do chwili obecnej tej re-

fundacji nie ma. My w skali ogólnopolskiej zbieramy pieniądze i na tych 5 dzieci zebraliśmy. W tej chwili 

walczy o swoje życie 14-letnia Marta, która nie ma jeszcze tych pieniędzy. Ma 400 tysięcy zł i 9 dni, żeby je 

dozbierać, bo tu czas działa na niekorzyść. A sytuacja wygląda tak: w analogicznym okresie, od tej pierwszej 

terapii CAR-T cells, wszystkie dzieci, czyli cała piętnastka, zmarły, a ta piątka żyje. 

Ja jestem przekonana, że wszyscy, naprawdę wszyscy mają na sercu los dzieci, które walczą o swoje ży-

cie. Ale czy to naprawdę tak musi być? Ja mam nadzieję, że premier Morawiecki – wierzę w to – coś wymy-

śli w sytuacji, gdy jest negatywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.  

Jednak w tym oświadczeniu zadaję główne i najważniejsze pytanie: kto wystawił negatywną opinię? Czy 

w panelu Rady Przejrzystości wziął udział choć jeden onkohematolog dziecięcy? Pytam, bo tak jak wspo-

mniałam, to jest zupełnie inna choroba niż ta, która występuje u dorosłych. Kto skazał na śmierć dzieci, wie-

dząc, że nie można zrobić badań randomizowanych, ponieważ żadna komisja bioetyczna w Europie i w kra-

jach cywilizowanych nie wyda zgody na taką próbę? No, tu trzeba by powiedzieć: Jasiu – życie, Marysia – 

śmierć. Tak nie wolno, tego się nie robi. 

Na koniec pytanie retoryczne. Ja pracuję już od ponad 40 lat. Czy doczekam czasów, kiedy takie sytuacje, 

które w kółko obserwowałam przez te 46 lat, nie będą się już zdarzały? Nie, najprawdopodobniej nie docze-

kam. A dostęp do innowacyjnych, ratujących życie leków nie powinien zależeć od datków ludzi dobrej woli. 
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