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Na podstawie art. 193 ust. 3 Regulaminu Sejmu RP wnoszę do Pani Marszałek  

o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację skierowaną 

w sprawie braku finansowania szczepionki ratującej życie chorym na czerniaka.  

 
Szanowny Panie Premierze, 

 

 

 Na samym wstępie zmuszona jestem kolejny raz wyrazić ubolewanie z faktu, że odpowiedź na 

interpelację skierowaną bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów udzielana jest przez Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Zdrowia. Mój żal jest tym większy, że zawarte w pierwotnej interpelacji pytanie 

adresowane było do Pana Premiera i z trudem przychodzi mi uwierzyć, że intencją Pana było wyrażenie 

własnych myśli i osądów za pośrednictwem innej osoby.      

W odpowiedź na moją interpelację poselską w imieniu pacjentów śmiertelnie chorych na czerniaka, 

utrzymywanych przy życiu dzięki terapii leczniczej genetycznie modyfikowaną szczepionką czerniakową 

zabrakło nie tylko odpowiedzi na postawione w niej pytanie, lecz także nie podano w niej żadnego 

merytorycznego argumentu.  Co więcej, z punktu widzenia pacjentów, których ona dotyczy może być 

uznana wręcz za obraźliwą.    

Pozwolę sobie przypomnieć, że interpelacja nie dotyczy finansowania badania klinicznego w celu 

uzyskania wyników potrzebnych do rejestracji szczepionki, gdyż badania takie zostały już zakończone. 

Obecnie chodzi o wsparcie finansowe potrzebne do wytwarzania leku dla chorych, którzy zareagowali na 

leczenie i żyją, co najmniej 7 do 15 lat (bez szczepionki - kilka miesięcy). Jest to grupa 130 osób. 

Przerwanie leczenia, do którego doszło, już w ciągu 2 miesięcy spowodowało postęp choroby u kilku 

chorych i zgon jednego z nich. U dwóch następnych choroba gwałtownie postępuje. Ludzie Ci są 

zdesperowani i próbują przekazać światu, że umierają. Proszę przeczytać serię artykułów pt.: „Skazani na 

Śmierć ?”, które ukazały się ostatnio w Głosie Wielkopolskim (27 lipca br). 

Stwierdzenie, iż „Prof. Andrzej Mackiewicz posiada źródło finansowania ww. szczepionki” jest 

informacją nieprawdziwą, którą można uznać za insynuację. Cytowane badanie, finansowane przez 

GlxoSmithKline Biologicals należy do jednego z wielu badań klinicznych, które Profesor Mackiewicz 

prowadzi. Profesor poinformował mnie, że to badanie dotyczy zupełnie innych chorych, a umowa jego 

przeprowadzenia obejmuje włączenie 3 pacjentów. Jest to więc albo niezrozumienie istoty sprawy albo 

manipulacja. 

Pan Podsekretarz Stanu twierdzi, iż „szczepionka jest produktem leczniczym w fazie badań 

klinicznych, a jej skuteczność nie została potwierdzona”. Stwierdzenie to jest zgodne z prawdą, poza 

faktem, iż u żyjących chorych jest skuteczna, a jej odstawienie prowadzi do śmierci. Do kuriozum należy 



oświadczenie, iż „W trosce o bezpieczeństwo pacjentów Minister Zdrowia nie może podjąć decyzji  

o finansowaniu terapii”. Ten ostatni cytat pozostawiam bez komentarza. 

W związku z powyższym ponownie zwracam się do Pana Premiera z pytaniem i apelem w imieniu 

chorych proszących o pomoc: jakie przepisy prawa powodują, że osoba śmiertelnie chora, dla której 

istnieje ratunek i lekarstwo nie może liczyć na pomoc? Czy ponad bezdusznymi przepisami nie istnieje 

również prawo do zdrowia i życia, które jak wiadomo, jest wartością najwyższą i chronioną także przez 

konstytucję.  

 

 


