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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Z uwagi na docierające do mnie liczne sygnały dotyczące problemu, jakim jest dostęp wcześniaków do 

profilaktyki wirusa RSV (syncytialny wirus oddechowy), pozwalam sobie wystosować oświadczenie w tej 
sprawie. Jestem żywo zainteresowana wsparciem starań o rozszerzenie programu lekowego i objęcie nim 
większej populacji przedwcześnie narodzonych niemowląt. 

W Polsce profilaktyka realizowana jest w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS 
u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną)”. Od listopada trwa w Polsce sezon zaka-
żeń wirusem RSV. Wirus ten atakuje układ oddechowy, a narażone na to są głównie małe dzieci, szczególnie 
te z osłabionym lub nie w pełni wykształconym układem odpornościowym. Do takiej grupy zaliczają się 
przede wszystkim dzieci przedwcześnie urodzone. Wcześniaki łatwo ulegają zakażeniom, a choroba może 
spowodować konieczność ich hospitalizacji w warunkach intensywnej terapii, a także wywołać wiele groź-
nych powikłań, takich jak bezdechy, niewydolność oddechowa, a nawet astma oskrzelowa. 

Jedyną skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom jest profilaktyka z zastosowaniem przeciwciał mono-
klonalnych (paliwizumab). Niestety, docierają do mnie niepokojące sygnały dotyczące dużych ograniczeń w 
dostępie dzieci do programu lekowego. Profilaktyką objętych jest jedynie 2% dzieci przedwcześnie urodzo-
nych z uwagi na bardzo restrykcyjne i niczym nieuzasadnione kryteria kwalifikacji. Zgodnie z nimi dochodzi 
do sytuacji, w której dzieci urodzone w innym niż przewidywany przez program tygodniu czy miesiącu ciąży 
nie mają zapewnionej profilaktyki, mimo że potrzebują jej tak samo jak pozostałe dzieci. Na przykład dziec-
ko urodzone 1 maja kwalifikuje się do profilaktyki, ale dziecko urodzone zaledwie kilka lub kilkanaście go-
dzin wcześniej, czyli 30 kwietnia, do tej profilaktyki już dostępu nie ma. 

Profilaktyka zakażeń RSV jest prowadzona w znacznie szerszym niż w Polsce zakresie między innymi w 
Czechach i na Słowacji, a także w Irlandii, w Portugalii, w Hiszpanii, w Niemczech i w Austrii. Dzięki sze-
roko zakrojonej profilaktyce dzieci chronione są przed dodatkową hospitalizacją, a budżet państwa przed 
ponoszeniem zbędnych kosztów na leczenie wcześniaków, które uległy zakażeniom. 

Szanowny Panie Ministrze, jestem przekonana, że w momencie gdy narażone jest zdrowie i życie naszych 
najmłodszych, należy działać najszybciej, jak to jest możliwe. W związku z tym proszę o informację, czy 
Ministerstwo Zdrowia planuje rozszerzenie dostępu do profilaktyki zakażeń RSV u dzieci przedwcześnie 
urodzonych, oraz o poinformowanie mnie, na jakim etapie są prace nad nowelizacją programu. 

Z poważaniem 
Helena Hatka 




