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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali 

Zwracam się do Pana Ministra w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię o podjęcie 

działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa chorych na hemofilię. 

Popieram prośbę stowarzyszenia chorych o uznanie „Karty chorego na hemofilię”, opracowaną z udzia-

łem ekspertów z Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, za oficjalny 

dokument medyczny. 

W przypadku chorych na hemofilię w razie wypadku lub poważnego krwawienia niezbędne jest podanie 

czynnika krzepnięcia krwi, zanim podejmie się jakiekolwiek działania diagnostyczne i medyczne. Niestety, 

pacjenci zgłaszają, iż bardzo często dochodzi do przypadków nieprawidłowego udzielenia im pierwszej po-

mocy medycznej na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i w izbach przyjęć, co prowadzi do zagroże-

nia zdrowia, a nawet życia. Rozwiązaniem problemu byłoby uznanie „Karty chorego na hemofilię” za ofi-

cjalny dokument medyczny, co zapewniłoby jej respektowanie w każdym przypadku przez lekarzy, ratowni-

ków i cały personel medyczny. Pozwolę sobie nadmienić, że już od ponad roku lekarze z Grupy ds. Hemosta-

zy przy Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów oraz stowarzyszenie pacjentów postulują o 

to, by karta została uznana za oficjalny dokument medyczny (tak jak to się obecnie dzieje w przypadku Ksią-

żeczki Zdrowia Dziecka). 

Sytuację chorych na hemofilię bardzo poprawiłoby powołanie ośrodków kompleksowego leczenia hemo-

filii, dzięki którym pacjenci mieliby zapewnioną kompleksową opiekę specjalistów z dziedziny hematologii, 

ortopedii, stomatologii, hepatologii oraz fizjoterapii. Zgodnie z Narodowym Programem Leczenia Chorych 

na Hemofilię na lata 2012–2018, zaakceptowanym przez panią minister zdrowia Ewę Kopacz, pierwsze 

ośrodki kompleksowej terapii miały powstać już w 2012 r. Obecnie mamy 2015 r., jednak do tej pory nie 

powstał ani jeden taki ośrodek. To już trzy lata, jak na nie czekamy. Do powstania ośrodków niezbędna jest 

prawidłowa wycena procedur leczenia hemofilii dokonana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i 

Taryfikacji. 

Zwracam się z pytaniem do Pana Ministra, czy Ministerstwo Zdrowia zwróciło się już z prośbą do  

AOTMiT o wycenę procedur leczenia hemofilii i kiedy powstaną pierwsze ośrodki kompleksowego leczenia, 

niezbędne chorym. 

W terapii chorych na hemofilię powinny być stosowane czynniki krzepnięcia o najwyższym profilu bez-

pieczeństwa, a za takie są uznawane na świecie rekombinowane czynniki krzepnięcia. W Polsce nadal stosuje 

się ich niewiele, znacznie mniej niż w innych krajach UE, a także u naszych sąsiadów na Litwie i w Cze-

chach. Do najbezpieczniejszych leków powinni mieć dostęp wszyscy chorzy, a przede wszystkim dzieci, 

dlatego jak najszybciej powinien zostać zmieniony zapis z programu profilaktycznego dla dzieci („Zapobie-

ganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”), zgodnie z którym dzieci leczone czynnikami osoczopo-

chodnymi nie mogą otrzymać bezpieczniejszych czynników rekombinowanych. Jest to zapis sprzeczny z 

wiedzą medyczną, a także ze zdrowym rozsądkiem. 

Uważam, że dzięki uznaniu „Karty chorego na hemofilię” za oficjalny dokument medyczny, powołaniu 

ośrodków kompleksowego leczenia chorych oraz stosowaniu najbezpieczniejszych leków znacznie poprawi 

się życie osób chorujących na hemofilię. 
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