
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na rzecz osób z niedoborem alfa-1 
antytrypsyny w Polsce w 2017 r. 

 
 
W 2017 r. liczba członków Stowarzyszenia nie uległa zmianie, pomimo obecności w mediach             
społecznościowych. Od końca 2016 r. działa strona internetowa Stowarzyszenia -          
www.a1at.wordpress.com na której umieściłem 23 wpisy. Strona zanotowała blisko 300          
odwiedzających oraz ponad 800 wyświetleń (najwięcej - 55 w listopadzie). Działa też strona             
Stowarzyszenia na Facebooku (polubiona 42 razy) oraz zamknięta grupa dla osób z            
niedoborem (65 członków). Umieściłem tam kilkaset wpisów, każdy odczytany przez          
kilkadziesiąt i więcej osób. Potencjalny zasięg niektórych wpisów FB szacuje na kilka tysięcy             
osób. Na pewno Stowarzyszenie będzie kontynuowało tę aktywność. 
 
Rok 2017 Stowarzyszenie kończy dodatnim wynikiem finansowym, który pozwoli normalnie          
funkcjonować oraz zrealizować plany dotyczące promocji Stowarzyszenia i informowania o          
chorobie. Po długich staraniach, w końcu października 2017 r. udało się otrzymać darowiznę             
na cele statutowe od firmy Grifols. Niestety występują zaległości w płaceniu składek            
członkowskich ale z uwagi na dodatni bilans nie jest to problem pierwszoplanowy. W celu              
zmniejszenia kosztów Stowarzyszenie pozostawiło jedną kartę do konta (5zł/m-c). Innych          
wydatków w 2017 r. nie poniesiono. 
 
W 2017 r. Stowarzyszenie aktywnie działało na rzecz refundacji leku Prolastin-C, prowadząc            
korespondencję z Ministerstwem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i         
Taryfikacji oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta. Przygotowaliśmy w tej sprawie petycję wysłaną           
do MZ i odbyliśmy spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. W jego wyniku             
podpisaliśmy umowę o współpracy z Rzecznikiem, uzyskując dostęp m.in. do platformy           
opiniowania projektów aktów prawnych. Niestety decyzja co do refundacji Prolastinu jest jak            
na razie negatywna. Wystąpiliśmy też do firmy Ewopharma z sugestią wystąpienia o            
refundację Ursofalku, tak jak zaleciło nam zresztą Ministerstwo Zdrowia. Pismo pozostało to            
bez odpowiedzi. 
 
W 2017 r. zostaliśmy członkiem Federacji Pacjentów Polskich, European Lung Foundation,           
Akademii Pacjenta Eupati oraz Federacji Pacjentów Chorób Rzadkich w Europie Centralnej i            
Wschodniej. Wzięliśmy udział w spotkaniu nowego Rzecznika Praw Pacjentów z          
organizacjami pacjenckimi. Rok 2017 to przede wszystkim rok 3. Międzynarodowej          
Konferencji Badawczej poświęconej alfa-1 antytrypsynie oraz 6. Światowego Kongresu         
Pacjentów, który odbył się w kwietniu w Lizbonie. Specjalnie na to wydarzenie opracowałem             
notatkę o Stowarzyszeniu, która ukazała się w broszurze wydanej na Kongres oraz            
nagrałem film o naszej działalności. Ponadto w ciągu całego roku odbyliśmy szereg spotkań             
i uzgodnień w ramach Komitetu Sterującego Alpha-1 Global. 
 
Informacja o Stowarzyszeniu ukazała się 13 numerze dwumiesięcznika Alpha-1 Global          
Community eNews z września br. 
 
Obecnie, dzięki otrzymanej dotacji, trwają prace nad opracowaniem plakatu, ulotki i innych            
materiałów dotyczących Stowarzyszenia i niedoboru. 

http://www.a1at.wordpress.com/

