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Protokół piątego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci oraz  Parlamentarnego 

Zespołu ds. Transplantacji 

 

         W dniu 16 lutego 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Dzieci oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji, poświęcone 

szczepieniom w dobie COVID-19 chorych po transplantacjach i w czasie leczenia 

hematoonkologicznego oraz ich rodzin, z udziałem lekarzy onkologów i hematologów, a 

także przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz członków 

Zespołu Doradców przy Senackiej Komisji Zdrowia. Posiedzenie to było kontynuacją 

poprzedniego spotkania Zespołu, którego  konsekwencją stało się przeniesienie chorych po 

transplantacjach do grupy IB szczepionych przeciwko COVID-19. 

Otwierając posiedzenie, Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że temat jest 

niezwykle ważny, ale też bardzo trudny, a  samo spotkanie będzie próbą odpowiedzenia sobie 

na pytanie, czy należy szczepić dzieci chore na nowotwory, osoby po transplantacji oraz  ich 

rodziny.  

Przewodnicząca Zespołu, senator Alicja Chybicka zwróciła uwagę na problem szczepienia 

dzieci, dla których szczepionka jest niezarejstrowana. Badania przed jej dopuszczeniem 

trwają długo, a choroby onkologiczne wieku dziecięcego są chorobami rzadkimi, w związku z 

tym  stworzenie grupy statystycznie istotnej dla badań trwa bardzo długo. Innym istotnym 

problemem jest potrzeba szczepienia rodzin dzieci chorujących na nowotwory, gdyż to 

właśnie zakażenie COVID-19 ze strony najbliższych jest dla tych dzieci ogromnym 

zagrożeniem.  

Prof. Tomasz Szczepański z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, potwierdził, że ze względu na brak 

rejestracji szczepionki dla dzieci poniżej 16. roku życia Europejskie Towarzystwo Onkologii 

Klinicznej rekomenduje szczepienie stanowiących potencjalne źródło zakażenia członków 

rodzin mieszkających z dziećmi chorymi onkologicznie i poddawanymi immunosupresji, co 

pokrywa się z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. 

Zaraz po wprowadzeniu rodzin wcześniaków do grupy „0” szczepień przeciwko COVID-19, 

zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej wystąpił do 



Ministerstwa Zdrowia o analogiczne umieszczenie w tej grupie rodziców dzieci chorych na 

nowotwory po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Niestety Ministerstwo Zdrowia do 

tej pory nie odpowiedziało na ten apel. Podsumowują swoje wystąpienie, profesor Tomasz 

Szczepański przekazał, że obecnie ze względu na brak rejestracji szczepionki u dzieci poniżej 

16 lat, podąża się w kierunku szczepienia rodziców dzieci chorych onkologicznie, a nie ich 

samych.  

O sukcesach leczenia i porażkach refundacyjnych w wypadku terapii komórkami CAR-T u 

dzieci z białaczką mówił prof. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i 

Hematologii Dziecięcej i Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej ,,Przylądek 

Nadziei” we Wrocławiu, jedynego ośrodka certyfikowanego do tej terapii w Polsce.  

To nowa metoda leczenia, dająca szansę na wyzdrowienie pacjentów ze wznową choroby 

onkologicznej, pozwalająca uniknąć transplantacji i niewymagająca długotrwałej 

hospitalizacji. Profesor przedstawił poszczególne etapy terapii. Pomimo braku jej 

finansowania w Polsce, udało się, dzięki publicznym zbiórkom pieniędzy, przeprowadzić ją u 

piątki małych pacjentów.  W Polsce ok. 15 dzieci rocznie kwalifikuje się poddaniu takiej 

terapii. Koszty to ok. 20 mln zł rocznie, niestety, ze względów proceduralnych 

nierefundowane. 1 stycznia 2021 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

wydała negatywną opinię na ten temat, powołując się na brak badań randomizowanych, 

pomimo iż żadna komisja bioetyczna na terenie UE nie wydałaby zgody na przeprowadzenie 

badania, skazującego od razu grupę kontrolną na śmierć. Opinia ta zamyka możliwość 

finansowania terapii w ramach funduszu medycznego i procedury Ratunkowego Dostępu do 

Technologii Lekowych. Warto podkreślić, że koszt terapii CAR-T jest niewiele większy od 

tradycyjnych metod leczenia, niezwykle drogich leków i konieczności przeprowadzenia 

przeszczepów. Dodatkowo terapia ta nie blokuje miejsc w klinikach, gdyż czas hospitalizacji 

pacjentów jest bardzo krótki. W kwestii szczepień przeciw COVID-19 u pacjentów po 

transplantacji szpiku i u pacjentów z grupy ryzyka, profesor Krzysztof Kałwak zaznaczył, że 

kluczowe jest zaszczepienie członków rodzin mieszkających z nimi, czyli  objęcie takich 

pacjentów „kokonem immunologicznym”. Historia pokazuje bowiem, że część dzieci 

leczonych onkologicznie lub po transplantacji zmarło na COVID-19 z powodu zarażenia 

przez rodziców.  

Doktor Paweł Grzesiowski, kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych 

Narodowego Instytutu Leków w Warszawie przekazał informację o liczbie zachorowań w 

Polsce. Według niego, posiłkując się statystyką zgonów, jest ona zdecydowanie 



niedoszacowana i przekazywane w statystykach oficjalnych liczby należałoby pomnożyć co 

najmniej przez dwa. Zdecydowanie poparł potrzebę zastosowania „terapii kokonowej”, o 

której wspominał profesor Krzysztof Kałwak. Doktor Grzesiowski przedstawił również  

informację na temat aktualnej sytuacji szczepień przeciw COVID-19. Wynika z niej, że 

dotychczas w Polsce zaszczepiono 2 mln osób, czyli ok. 5% populacji. To  podobny poziom 

do innych krajów Unii Europejskiej. Na razie szczepieniu poddano osoby z grup 0 i I i są one 

realizowane zgodnie z dostawami. Według dra Pawła Grzesiowskiego program szczepień 

ujawnił pewne mankamenty, głównie dotyczące logistyki dostaw i rejestracji. Jak 

poinformował, do końca lutego i marca do Polski powinno dotrzeć ok. 5 mln dawek 

szczepionek. Trudno jeszcze rozstrzygnąć, czy stosowane szczepionki okażą się skuteczne w 

wypadku nowych wariantów wirusa, które docierają już do naszego kraju.  

Prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, uznała „strategię 

kokonową” jako obowiązkową do jak najszybszego wprowadzenia. Jej zdaniem szczepieniom 

przeciw COVID-19 należy również poddać nie tylko leczone onkologicznie czy 

immunosupresyjnie dzieci pomiędzy 16. a 18. rokiem życia, ale także te chorujące na ciężkie 

przewlekłe choroby płuc. Zaznaczyła również, że dzieci powyżej 5. roku życia po 

przeszczepach, u których następuje wyzerowanie wcześniej przyjętych szczepień, powinny 

być bezpłatnie szczepione przeciwko pneumokokom, meningokokom i grypie. Nie powinno 

się bowiem kosztami tych szczepień obciążać rodziców.  

W opinii prof. Magdaleny Durlik z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego absolutnie niezbędne jest priorytetowe 

szczepienie biorców przeszczepionych narządów oraz osób na przeszczep oczekujących, gdyż 

jest to grupa wysokiego ryzyka śmiertelności z powodu Covid-19, sięgającego 20% w 

porównaniu z populacją ogólną. Optymalnym rozwiązaniem byłoby podawanie szczepionek 

przed przeszczepem, jednak nie zawsze będzie to możliwe.  Równie niezbędne jest 

stworzenie „kokonu immunologicznego” dla pacjentów transplantologicznych, mają oni 

bowiem obniżoną odporność i należy ich bezwzględnie chronić.  

Senator Magdalena Kochan wyraziła zdziwienie, że „szczepienia kokonowe” choć powinny 

być czymś absolutnie oczywistym, wciąż nie są normą. Zasugerowała, aby nie wymieniać 

enumeratywnie konkretnych przypadków medycznych wśród dzieci, obejmowanych 

szczepieniami, ale potraktować problem całościowo i mówić o wszystkich dzieciach, które z 

różnych powodów mają osłabioną odporność, i które z racji tego będą bardziej podatne na 

zakażenie COVID-19. Wyraziła też opinię, że nie tylko terapia CAR-T, ale wszystkie 



nowoczesne terapie, ratujące życie i przynoszące określone skutki zdrowotne dla 

najmłodszych Polaków, muszą być refundowane z budżetu państwa. Zwróciła także uwagę na 

sytuację dzieci długotrwale hospitalizowanych w kontekście edukacji szpitalnej, traktowanej 

nie tylko jako formy obowiązkowego nauczania, ale też jako rodzaju swoistej terapii. 

Wskazywała na potrzebę zmiany trudnej sytuacji około 90 funkcjonujących w Polsce 

niedoinwestowanych szkół szpitalnych. Szkoły te funkcjonują zazwyczaj na zasadzie online, 

nie mają swojej stałej siedziby i dlatego, z powodów biurokratycznych, nie można ich 

doposażać, mimo, że wciąż brakuje im sprzętu komputerowego do nauki. Senator Magdalena 

Kochan zaproponowała poświęcenie temu tematowi jednego z kolejnych posiedzeń 

Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci. Przedstawiła także wniosek o przygotowanie projektu 

uchwały Senatu w sprawie refundacji terapii komórkami CAR-T. 

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz wspomniał o trwającej w 

Parlamencie Europejskim ożywionej debacie na temat szczepień w krajach europejskich. 

Biorący w niej udział wszyscy eksperci zalecają szczepienie dzieci z chorobą nowotworową, 

osób przed i po transplantacjach, mówią również o ochronie „kokonowej”. Problemem jest 

brak rejestracji szczepionki dla dzieci poniżej 16 roku życia. Poseł Bartosz Arłukowicz 

zadeklarował, że będzie prezentował w PE rekomendacje na temat szczepień dzieci i 

dorosłych leczonych onkologicznie i po transplantacjach, wypracowane podczas posiedzenia 

zespołów. Przekazał też, że niezwykle ważne jest, by szczepienia tych osób odbywały się 

priorytetowo i w centrach onkologicznych, czyli odrębną ścieżką od szczepień 

populacyjnych. 

Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki podziękował za przygotowanie spotkania, będącego 

wymianą myśli ekspertów na temat otoczenia specjalną uwagą i konieczności szczepień osób 

żyjących w otoczeniu chorych przed i po transplantacjach. Dodał, że takie działanie jest 

potrzebne jak najszybciej, gdyż z punktu widzenia zarówno epidemiologii jak i ekonomii te 

wszystkie wydatki są de facto znikome w skali budżetu AOTMiT i środków na zakup 

szczepionek. Marszałek wspomniał, że Konstytucja gwarantuje otoczenie szczególną opieką 

dzieci i młodzieży, dlatego środki na terapię komórkami CAR-T, o której wspominał profesor 

Krzysztof Kałwak, w wysokości ok 20 mln zł rocznie powinny się znaleźć. Zadeklarował, że 

Senat RP w swoich działaniach zawsze będzie stał po stronie osób po transplantacjach.  

Senator Ewa Matecka wspominając o terapii CAR-T wyraziła swoje zdziwienie, że w Polsce 

nie finansuje się terapii, która na świecie odnosi ogromne sukcesy, jest sprawdzona i 

zweryfikowana, a rodzice polskich dzieci muszą na własną rękę szukać na nią środków 



finansowych. Odmowa ATMiT blokuje możliwość finansowania tej niezwykle nowoczesnej i 

skutecznej terapii z budżetu państwa. 

Profesor Bernarda Kazanowska  z Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii 

Pediatrycznej  Uniwersytetu  Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wskazała na 

problem z jakim wiąże się zachorowanie na COVID-19 rodzica dziecka leczonego 

onkologicznie, które w takim przypadku musi w kwarantannie pozostać przez 21 dni. Rodzi 

się więc pytanie co zrobić z chemioterapią, której w tym czasie dziecko powinno być 

poddane. Jej przerwanie grozi wznową. Ponadto przebywanie z chorymi na COVID-19 

rodzicami grozi zakażeniem, które w połączeniu z  chorobą onkologiczną może zakończyć się 

śmiercią.  

W opinii profesor Danuty Zwolińskiej, kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, szczepieniami „kokonowymi” należy objąć 

również dzieci z ciężkimi chorobami nerek, dializowanych i po przeszczepie.  

Objęcie strategią „kokonową” pacjentów po przeszczepach szpiku za niezbędne uznała 

również dr Agnieszka Matkowska-Kocjan z Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Poinformowała, że śmiertelność takich chorych w 

wyniku COVID-19 wynosi 20%. Zwróciła uwagę na potrzebę szerokiej refundacji szczepień 

ochronnych dla pacjentów, którzy po przeszczepie szpiku mają całkowicie wymieniony układ 

immunologiczny i muszą je przechodzić od początku. Ten problem jest traktowany 

marginalnie, a jest on niezwykle ważny. Dotyczy szczepionek przeciwko pneumokokom, 

meningokokom czy ospie wietrznej, które albo dla tych pacjentów nie są refundowane, albo 

wyznaczony jest w przypadku refundacji maksymalny wiek, którego ci pacjenci najczęściej 

nie spełniają. Koszt tych szczepień to kilka tysięcy złotych. 

Profesor Jan Styczyński, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, 

ekspert w grupie EBMT, opracowującej  rekomendacje w sprawie zakażenia i choroby 

COVID-19 oraz szczepień, poinformował, że grupa ta jednoznacznie zaleca szczepienia u 

pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, ale również innych pacjentów 

onkologicznych. Rekomendowane jest szczepienie tych osób szczepionkami mRNA, zaleca 

się również szczepienie ich rodzin. Brak jest rekomendacji szczepień dla dzieci, gdyż na razie 

brakuje badań i danych, na których można byłoby się oprzeć.  

Z obserwacji profesor Walentyny Balwierz, kierownika Oddziału Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ogromny wzrost zakażeń na 



COVID-19 w województwie małopolskim pod koniec 2020 roku przełożył się na zwiększony 

odsetek zakażeń u dzieci z chorobami nowotworowymi. Biorąc pod uwagę sytuację 

epidemiologiczną i obecne możliwości, Pani Profesor poparła szczepienia rodzin dzieci 

leczonych z powodu chorób nowotworowych, przed przeszczepem lub po nim. Należy 

dołożyć wszelkich starań, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia dzieci w immunosupresji. 

Profesor Balwierz wyraziła również poparcie dla leczenia terapią CAR-T i zwróciła uwagę na 

pilną potrzebę jej finansowania przez państwo.  

Prof. Roman Danielewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, przypomniał, 

że w swoim stanowisku z 20 stycznia 2021 r. Towarzystwo rekomendowało szczepienie w 

pierwszej kolejności chorych ze schyłkową niewydolnością narządów, oczekujących na 

przeszczepienie i po przeszczepach narządów, gdyż takie osoby mają zwiększone ryzyko 

zakażenia wirusem SARS-COV-2 i ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. Decyzja o 

szczepieniu powinna być jednak podejmowana indywidualnie z udziałem lekarza 

transplantologa opiekującego się danym pacjentem. 

W imieniu pacjentów po transplantacji, Grzegorz Perzyński z Fundacji Transplantacja 

LIVERstrong poprosił o opracowanie standardów działań ochronnych i procedur 

podejmowania decyzji, z priorytetowym traktowaniem pacjentów po transplantacji w 

wypadku zagrożenia epidemiologicznego. 

Odnosząc się do przedstawionych opinii, Magdalena Kramska, naczelnik Wydziału 

Transplantologii w Departamencie Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, poinformowała, 

że część postulatów została już uwzględniona, np. umieszczono chorych po transplantacjach 

w grupie IB szczepionych przeciwko COVID-19. Rozważane jest rekomendowanie szczepień 

u pacjentów czekających na przeszczepy, żywych dawców i potencjalnych dawców komórek 

krwiotwórczych.  

W trakcie posiedzenia padło pytanie o możliwość  przeniesienia ewentualnej odporności na 

biorcę przeszczepu po zaszczepienia dawcy. Odpowiadając na nie, prof. Jan Styczyński 

przekazał, że na razie brak jest danych na temat transferu przeciwciał ochronnych po 

szczepieniu przeciwko COVID-19 z dawcy na biorcę. Są jednak choroby przy których 

przeciwciała po szczepieniu dawcy przenoszą się, są też takie, w których nie ma takiego 

efektu. W żadnym przypadku nie ma jednak dowodów, że takie działanie szkodzi. Dlatego 

EBMT rekomenduje szczepienie dawców, ale szczepionkami mRNA, albo szczepionkami 

wektorowymi nie replikującymi.  



Doktor Artur Kamiński, Dyrektor Centrum „Poltransplant” wskazał, że im więcej osób będzie 

zaszczepionych, tym więcej spośród nich będzie mogło być potencjalnymi dawcami komórek 

krwiotwórczych i będzie można określić po dokonaniu przeszczepienia, czy te zdolności 

produkcji przeciwciał będą się u biorcy utrzymywać, czy nie. Rodzi się jednak kolejne 

pytanie – na ile i czy w ogóle takie osoby będą zabezpieczone, czy nie będzie trzeba ich 

doszczepiać i w jakim okresie po przeszczepieniu powinno się to odbywać. Podkreślił, że 

wciąż jest wiele niewiadomych i wiele pytań, na które będzie można odpowiedzieć z czasem i 

wzrostem wiedzy o SARS-COV-2.  

Profesor Roman Danielewicz poinformował, że w przypadku przeszczepów narządowych, 

ilość komórek odpornościowych, jaka jest przenoszona wraz z jakimkolwiek 

przeszczepianym narządem jest minimalna i trudno mówić o budowaniu odporności. 

Rekomenduje się w takich przypadkach szczepienie przeciwko COVID-19 po ok. 3 

miesiącach po przeszczepie, do czasu, kiedy leczenie immunosupresyjne jest relatywnie 

słabsze.  

Dr Agnieszka Matkowska-Kocjan wskazała jeszcze jeden ważny powód, dla którego powinno 

się szczepić dawców komórek krwiotwórczych. Jest nim czas – w przypadku, kiedy dawca 

zachoruje na COVID-19 przed pobraniem komórek, konieczne jest wstrzymanie całej będącej 

w toku procedury przygotowania do przeszczepu.  

Profesor Jacek Wachowiak, kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii w Poznaniu, zwrócił 

uwagę na potrzebę obserwacji przeszczepień i przebiegu procesu w przypadku przenoszenia 

komórek krwiotwórczych od dawców, którzy przebyli zakażenie koronawirusem, gdyż liczba 

takich osób będzie się zwiększać. Zwrócił uwagę, wziąwszy pod uwagę, o czym stanowi 

Konstytucja, że populację dzieci i młodzieży trzeba objąć szczególną troską, a 

najważniejszym obowiązkiem każdego państwa jest ochrona własnych dzieci.  

Podsumowując, senator Alicja Chybicka zapowiedziała przygotowanie projektu uchwały 

Senatu  lub apelu w sprawie potrzeby refundacji terapii komórkami CAR-T. Podkreśliła 

ponadto, że z wypowiedzi ekspertów wynika jasno bezwzględna konieczność utworzenia 

„kokonów immunologicznych”, czyli szczepienia rodzin mieszkających z dziećmi chorymi na 

nowotwory i po przeszczepach i z wszystkimi pacjentami transplantologicznymi, których jest 

ok. 20 tys. w Polsce. 

(D.W.)  

Biuro Spraw Senatorskich 


