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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Oświadczenie dotyczy finansowania terapii CAR-T cells dla walczących o życie dzieci z ostrą białaczką 

limfoblastyczną, których rocznie w całej Polsce jest 15. 

Wrocław jako jedyny ośrodek ma akredytację na stosowanie tej metody. Ta metoda wymaga 1 miliona 

300 tysięcy zł na 1 dziecko. Naprawdę jest to wielki trud zebranie tego 1 miliona 300 tysięcy na każde 

z dzieci. Do chwili obecnej wykonaliśmy 6 takich procedur, 6 dzieci ma uratowane życie. I nie ma takiej 

możliwości, żeby to życie w jakikolwiek inny sposób uratować. Olek, który miał pierwszą taką procedurę 

w marcu, 4 marca ub. r., przekroczył już rok życia. Pozostałe dzieci żyją krócej. Miejmy nadzieję, że tak jak 

jest napisane w literaturze, to leczenie będzie na trwałe trzymało remisję. To jest wielka przyszłość. Będą 

leczone inne dzieci, z różnymi innymi nowotworami. Oczywiście u dorosłych też to się stosuje. 

Na ostatnim posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia minister Miłkowski obiecał mi, już po raz kolejny – 

to nie jest pierwsza obietnica, ja miałam obietnice od ministra Szumowskiego, od wielu wiceministrów – że 

najpóźniej 1 września, a może 1 lipca wstawi to na listę refundacyjną, tak żeby rodzice kolejnych dzieci, 

a w tej chwili 2 zbiera, nie musieli tych pieniędzy zbierać. 

I ja gorąco apeluję o to, aby naprawdę tak się stało. 

I powiedział mi coś, co mnie po prostu zwaliło z nóg – prawdę powiedziawszy, ja to wiedziałam – 

a mianowicie, że minister ma prawo nie opierać się na negatywnej opinii Agencji Oceny Technologii Me-

dycznych i Taryfikacji, AOTMiT, jak jest w tej sytuacji. To czyż nie można ratować życia dzieciom od zaraz, 

tylko trzeba ciułać te pieniądze od ludzi dobrej woli? 

No ale apeluję, żeby to się wreszcie stało, bo jest to wstyd. Na jednej szali jest śmierć, na drugiej – życie, 

które kosztuje 1 milion 300 tysięcy zł. 

Alicja Chybicka 
 


