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W odpowiedzi na pismo z dnia 24 stycznia 2017 r., znak ZSS.422.6.2018.KS w sprawie 

aktualnej sytuacji Oraz ewentualnych działań  dotyczących rozprzestrzeniania się  gruźlicy 

(szczególnie z terenów Ukrainy), proszę  o przyjęcie poniższego. 

Informacje o wysokiej zapadalności na gruźlicę  na Ukrainie budzą  ostatnio niepokój 

opinii publicznej, w związku imigracją  do Polski mieszkańców Ukrainy. Warto w tym 

miejscu inadmienić, że Ukraińcy przyjeżdżają  do Polski w dużej liczbie od kilku lat, bez 

widocznego wpływu na sytuację  epidemiologiczną  gruźlicy ludności polskiej. 

Zapadalność  na gruźlicę  na Ukrainie wynosi, zgodnie z danymi szacunkowymi WHO, 

100 zachorowań  na 100 000 ludności. Na Ukrainie, podobnie jak w innych byłych 

republikach radzieckich, rozpowszechniona jest MDR-TB, tzn. gruźlica wielolekooporna, 

wywołańa przez prątki oporne jednocześnie na dwa najważniejsze leki przeciwprątkowe 
tzn. na  izoniazyd i na ryfampicynę. Szacunkowa liczba chorych na MDR-TB na Ukrainie 

wynosi 10 tys. Odsetek chorych na MDR-TB wśród nowych chorych na gruźlicę  wynosi, 
według najnowszego badania o zasięgu krajowym, prowadzonego w roku 2013 i 2014 - 

, 
24% a wsród chorych ze wznową  gruźlicy - 58%1. Ocenia się, że najgorsza sytuacja jest 
w południowo - wschodniej części Ukrainy, .najlepsza w graniczącej z Polską, Ukrainie 
zachodniej - obwodzie zakarpackim i iwanofrankowskim. 
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Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy na Ukrainie nie musi przenosić  się  bezpośrednio na 

sytuację  w grupie przebywających w Polsce Ukraińców. Niemniej napływ osób z krajów 

o dużYm rozpowszechnieniu gruźlicy, jak Ukraina, może wpłynąć  niekorzystnie na 

sytuację  epidemiologiczną  gruźlicy w kraju i wymaga stałego monitorowania. 

Krajow y Rejestr Zachorowań  na Gruźlicę, prowadzony od 1957 r. w Instytucie Gruźlicy 

i Chorób Płuc (IGiChP) umożliwia monitorowanie sytuacji epidemiologicznej gruźlicy 

w Polsce i wykrywanie oraz ocenę  niekorzystnych zjawisk. 

W Polsce w 2016 r. wśród 6444 chorych na gruźlicę  było 92 cudzoziemców, w tym 30 

przybyszy z Ukrainy. W grupie 46 chorych na MDR-TB w całej Polsce w 2016 r. było 10 

cudzoziemców. W 2017 r. gruźlicę  rozpoznano w Polsce u 81 cudzoziemców, w tym u 19 

Ukraińćów (dane jeszcze niepełne z początku lutego 2018 r.). W Polsce, w odróżnieniu 

od krajów zachodniej Europy, odsetek imigrantów wśród ogółu chorych na gruźlicę  jest 

niski. W oparciu o statystykę  zachorowań  cudzoziemców w Polsce nie znajduje obecnie 

uzasadnienia wprowadzenie odrębnych badań  przesiewowych ukierunkowanych na 

wykrywanie gruźlicy u obcokrajowców korzystających z wizy krajowej, z uwzględnieniem 

obywateli Ukrainy. 

Z punktt widzenia klinicznego należy zauważyć, że do rozwoju aktywnej postaci gruźlicy 

dochodzi w 10% przypadków zakażenia, ryzyko to nie rozkłada się  jednak równomiernie 

na wszystkie grupy osób narażonych. Szczególne ryzyko rozwoju gruźlicy w przypadku 

narażenia na kontakt z osobą  chorą  dotyczy dzieci do lat 5. Drugą  w kolejności grupą  
wiekową  o zwiększonym ryzyku rozwoju choroby są  dzieci i młodzież  do 16 r.k. 

Niezależnie od wieku osoby narażonej, również  stan zdrowia, w tym przebiegające 

z obniżeli!iem odporność  choroby przewlekłe lub stosowane leczenie immunosupresyjne 

mają  istotny wpływ na ryzyko zachorowania na gruźlicę. 

Dla podtrzymania indywidualnej ochrony noworodków i dzieci szczepionych, od wielu lat 

w szczepieniach obowiązkowych, realizowanych zgodnie z Programem Szczepień  
Ochronnych, stosowana jest szczepionka przeciwgruźlicza BCG produkcji Biomed 

Lublin (amp. zawierające 10 dawek — 1 dawka tj. 0,1 ml zawiera 50pg półsuchej masy 

prądków BCG, brazylijski podszczep Moreau). Zgodnie z Charakterystyką  Produktu 

Leczniczego dla powyższej szczepionki, podaje się  pojedynczą  dawkę, niezależnie od 

wieku osoby szczepionej. Szczepienia u osób niezaszczepionych po urodzeniu 

wykonuje się  w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później niż  do ukończenia 15 
roku życia Brak przypadków tzw. zespołów klinicznych w przypadku zachorowania, 
w grupie najmłodszych dzieci do 3 r.ż. potwierdza efektywność  obowiązującego 
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szczepienia. Szczepionka BCG jest bezpieczna, odczyny poszczepienne mają  charakter 

miejsowy. Groźne powikłanie, jakim jest uogólnione zakażenie prątkiem BCG zdarza 

się  speradycznie. 

Powszechne szczepienie BCG noworodków, powinno być  w Polsce utrzymane. Polska 

nie spełnia jeszcze kryterium wyznaczonego przez Międzynarodową  Unię  Przeciwko 

Gruźlicy i Chorobom Płuc, zgodnie z którym ze szczepień  masowych można 

zrezygńować, gdy zapadalność  na najbardziej zakaźną  postać  gruźlicy, tzn. na  gruźlicę  

z dodatnim wynikiem bakterioskopii plwociny, jest przez trzy kolejne lata niższa niż  5 

zachorówań  na 100 000 ludności. W Polsce w 2016 r. współczynnik ten jest wyższy 

i wynosił  6,8 na 100 000. W związku z powyższym, eksperci z zakresu epidemiologii 

i wakcynologii nie rekomendują  odejścia od szczepienia przeciwko gruźlicy 

U noworodków. 

Największe ryzyko zakażenia prątkiem gruźlicy występuje u osób, które mają  bliski 

kontakt z chorym przez dłuższy czas. Osoby najbardziej zagrożone to domownicy 

chorego. Odsetek osób zakażonych prątkiem gruźlicy wśród bliskich kontaktów wynosi, 

jak wskazują  badania, od 10 do 50%. 10% takich osób zachoruje w przyszłości na 

gruźlicę, o ile nie będzie leczona profilaktycznie. 

Dzieci do 5 r.k. mogą, jak wynika z danych piśmiennictwa, ulec zakażeniu przy 

okazjonalnym kontakcie z wysoce zakaźnym chorym na jamistą  postać  gruźlicy płuc 

(zakażenie dzieci przez lekarkę  w przychodni pediatrycznej we Włoszech2). Szczepienie 

BCG chroni w dużym stopniu małe dzieci przed krwiopochodnymi postaciami gruźlicy, 

jak prosówka i gruźlicze zapalenie opon mózgowo rdzeniowych. W Polsce od 2012 r. nie 

było zgonu z powodu gruźlicy u dzieci do lat 14; od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 

zgony z tej przyczyny były pojedyncze. Od 2012 r. nie było ani jednego przypadku 

prosówki u dzieci < 5 r.k. Zachorowania na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych były u dwojga dzieci. Dane te można uznać  za dowody na działanie 

szczepień  

działania 

BCG i za wskazanie do utrzymania status quo. Szczepienie BCG ma też  inne 

iż  tylko hamowanie rozsiewu krwiopochodnego u małych dzieci. Chroni przed 

gruźlicą  płuc i efekt ten jest wieloletni3  

Podstawą  

u osób, 

walki z gruźlicą, oprócz szczepień  ochronnych, jest jej szybkie rozpoznawanie 

tóre same zgłaszają  się  z powodu objawów do placówki medycznej 

2  R.Luzzati et al.; European Respiratory Society; Published online November 2, 2017 
V. Nguipdop-Djomo et al.; The Lancet. Infectious Diseases; Published online February 16 2016 
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(rozpoznawanie bierne) i efektywne leczenie. Leczenie efektywne to nie tylko leczenie 

właściwie dobranymi lekami, ale leczenie prowadzone w sposób bezpośrednio 
nadzorowany, by nie dopuścić  do rozwoju oporności na leki i do przedwczesnego 

przerwania terapii przez chorego. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu 

refunowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 129), 

refundowanymi lekami stosowanym w leczeniu gruźlicy są: 

Ethambutol Teva Ethambutoli hydrochloridum, kaps. 250 mg; 

Tarivid, Ofloxacinum 200, tabl. powl. 200 mg; 

Pyrazinamid Farmapol, Pyrazinamidum, tabl. 500 mg; 

Rifampicyna TZ,F Rifampicinum, kaps. twarde, 150 mg, 300 mg; 

Rifamazid, Rifampicinum + lsoniazidum, kaps. twarde, 150 + 100 mg, kaps. twarde, 

300 + 150 mg; 

Na terenie Polski dostępne są  również  inne leki stosowane w leczeniu gruźlicy: 

Nidrazid, lsoniazidum, tabletki; 100 mg; 250 tabl.; 

Strep
I
tomycinum TZF, Streptomycin, proszek do sporządzania roztworu do 

wstrzykiwań; 1 g; 1 fiol.; 

Leki przeciwprątkowe — grupa chinolonów 

lewofloksacyna; 

riloksyfloksacyna; 

Jednocześnie, w przypadku występowania szczepów opornych na standardowe leki 

dostępne w Polsce, lekarz może wystąpić  z zapotrzebowaniem na sprowadzenie 

z zagranicy produktu leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta 

dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia, w oparciu o art. 4 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211), 
w ramach 

lecznicze 

procedury tzw. importu docelowego. Sprowadzane z zagranicy produkty 

stosowane w leczeniu gruźlicy to: 

Cicloserina, Cicloserinum, kapsułki twarde, 250 mg; 

Trecatór, Ethionamidum, tabletki, 250 mg; 

MycobLitin, Rifabutinum, tabletki, 150 mg; 

Capreomycin, Capreomycinum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 
ampułka 1g; 

Lamprene, Clofaziminum, kapsułki, 100 mg. 
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żnienia 

Zbigniew J. K i 

Dla produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy w oparciu o art. 4 ustawy Prawo 

farmaceutyczne, indywidualni pacjenci, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), mogą  
złożyć  do Ministra Zdrowia wniosek o wyrażenie zgody na refundację. Należy jednak 

podkreślić, że decyzję  w sprawie leczenia podejmuje lekarz prowadzący na podstawie 

przeprowadzonych badań  diagnostycznych, działając zgodnie ze wskazaniami aktualnej 

wiedzy medycznej. 

Natom ast z punktu widzenia epidemiologicznego należy podkreślić, że podstawową  
cechą  gruźlicy jako zaraźliwej choroby zakaźnej (tzn. przenoszącej się  z człowieka na 

człowieka w zwykłych sytuacjach życia codziennego) jest fakt, że sama osoba chora 

stanowi źródło zachorowania dla innych osób (osoba narażona sama staje się  źródłem 

zakażenia). Mając na uwadze powyższe oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, 

należy dalej realizować  Program Szczepień  Ochronnych przeciwko gruźlicy, szukać  
nowych zachorowań  w grupie osób ze styczności (kontaktu) z chorymi na prątkującą  
gruźlicę  płuc, obserwować  sytuację  migracyjną  oraz monitorować  liczbę  zachorowań. 

Jednocześnie informuję, że obecnie trwa analiza możliwych rozwiązań  prawnych lub 

organizacyjnych, które miałyby na celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

zdrowotriego w przedmiotowym zagadnieniu. 
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