Pomoc dla chorego Konrada Krzemińskiego
Projekt ,,Pomoc dla chorego Konrada” miał jeden cel – nakłonienie Ministerstwa Zdrowia do rozpoczęcia procesu
refundacji leku Soliris potrzebnego do uratowania życia 20letniego Konrada. Dzięki wzmożonym działaniom media
relations obejmującym media ogólnopolskie i regionalne, dialogowi z Resortem oraz wsparciu Poseł Alicji Chybickiej,
Minister Konstanty Radziwiłł zdecydował się na rozpoczęcie postępowania refundacyjnego leku Soliris, którego
roczna dawka to koszt ok. 500 tysięcy euro.
Czas realizacji: 08/2016 – 10/2016

I.

Uzasadnienie zgłoszenia do kategorii konkursowej: Public Affairs i Lobbying (kategoria główna)

Konrad Krzemiński cierpi na niezwykle rzadką Nocną Napadową Hemoglobinurię (ok. 500 przypadków na świecie) i zakrzepicę
żył wątrobowych, co czyni go prawdopodobnie jedyną osobą na świecie chorującą na obie te choroby jednocześnie. Dzięki
prowadzonym działaniom oraz dialogowi z Ministerstwem Zdrowia i opozycją, Resort Zdrowia rozpoczął proces refundacyjny
leku Soliris – jednego z najdroższych leków świata. Dodatkowo, jeden z warszawskich szpitali zobowiązał się do zakupu
kolejnych dawek leku dla Konrada, do czasu pozytywnego rozpatrzenia wniosku refundacyjnego bądź poprawy jego stanu
zdrowia.

II.

Wyzwanie: określenie problemu i celu/ów do zrealizowania / opis uwarunkowań zewnętrznych i/lub
wewnętrznych / wyjaśnienie szczególnego kontekstu projektu / dostępne środki finansowe (budżet).

Lek Soliris/Eculizumab należy do grupy najdroższych leków na świecie, którego roczna dawka to koszt ok. 500 tysięcy złotych.
Jego podanie było niezbędne w procesie leczenia dwudziestoletniego Konrada Krzemińskiego, który prawdopodobnie jako

jedyna osoba na świecie cierpi jednocześnie na dwie niezwykle rzadkie choroby - Napadową Nocną Hemoglobinurię (PNH) oraz
zakrzepicę żył wątrobowych. Po zdiagnozowaniu choroby, Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie zakupiła dla Konrada
cztery ampułki leku Soliris/Eculizumab (po których zakrzepica cofnęła się aż o 15%) i zwróciła się z prośbą do Ministerstwa
Zdrowia o refundację leku, jednak Resort odmówił finansowania terapii skazując Konrada na śmierć. Za sprawą ludzi chcących
pomóc Konradowi, informacje o jego sytuacji trafiły aż do Kanady, gdzie sprawą zainteresowało się Canadian Association of
PNH Parients. Stowarzyszenie zwróciło się do nas o pomoc w stworzeniu strategii komunikacji mającej na celu umożliwienie
Konradowi dostępu do wymaganej przez niego terapii. Postanowiliśmy rozpocząć działania umożliwiające wzbudzenie
zainteresowania polskich decydentów sytuacją Konrada, a w konsekwencji doprowadzenie do refundacji leku
Soliris/Eculizumab.

III.

Diagnoza: kluczowe obserwacje, które zdeterminowały obrany kierunek działań.

Rozpoczęcie procesu refundacyjnego leku Soliris/Eculizumab było znacznie utrudnione ze względu na jego bardzo wysoki
koszt (roczna dawka to koszt ok. 500 tys. euro, co czyni go jednych z najdroższych leków na świecie). Ale co zrobić, gdy nasze
dziecko zachoruje na niezwykle rzadką chorobę, a nas nie stać na zakup leku za kilka milionów złotych? Czy lepiej poddać się
chorobie, czy szukać pomocy u osób i instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i życia Polaków?
Polacy zwracają szczególną uwagę na aspekty związane z ochroną zdrowia oraz wysokimi cenami leków. Często towarzyszy im
strach przed wysokimi kosztami terapii, które w przypadku braku potrzebnych środków finansowych, doprowadzić mogą do
utraty zdrowia i życia. Polacy potrzebują zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i zapewnienia, że w razie zachorowania mogą
liczyć na wsparcie ze strony państwa, a w szczególności instytucji odpowiedzialnych za ich opiekę zdrowotną.

IV.

Strategia: opis obranego podejścia komunikacyjnego, główna narracja (kluczowe przekazy), logika doboru

głównych narzędzi i platform komunikacyjnych, spodziewane efekty (KPIs).

Głównym celem obranego podejścia komunikacyjnego było zainteresowanie osób, za pośrednictwem których moglibyśmy
dotrzeć i wpłynąć na decyzje podjęte przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie refundacji leku Soliris/Eculizumab.
Zdecydowaliśmy się na silną komunikację z mediami oraz ze środowiskiem medycznym, które swoim stawiennictwem nie tylko
zwróciły uwagę Ministerstwa, ale także opinii publicznej.
Główna idea, na której zbudowana została komunikacja miała na celu pokazanie, że każdy pacjent, bez względu na wymagane
nakłady finansowe, ma równe prawo do ochrony życia i zdrowia, co zostało mu zagwarantowane w Konstytucji. Idea ta odnosi
się do jednej z największych obaw polskiej opinii publicznej – brak gwarancji państwa na pomoc i wsparcie w przypadku
zachorowania na trudną do wyleczenia chorobę.
Kluczowym wskaźnikiem efektywności było dla nas pozyskanie funduszy na Soliris/Eculizumab dla Konrada Krzemińskiego.
Udało się to dzięki wsparciu jednego z warszawskich szpitali, który zdecydował się na zakup kilku dawek leku. Naszym celem
było też wzbudzenie zainteresowania trudną sytuacją, w jakiej znalazł się Konrad Krzemiński oraz finalne doprowadzenie do
refundacji leku Soliris/Eculizumab, wymaganego do jego leczenia.

V.

Realizacja: plan projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań niestandardowych.

Strategiczne medium komunikacyjne stanowiły Internet i prasa drukowana. Poprzez komunikację w mediach branżowych,
dedykowanym środowisku medycznemu, udało się nam zainteresować sytuacją Konrada Krzemińskiego kluczowych dla nas
partnerów – lekarzy, którzy swoim wstawiennictwem zwrócili uwagę Ministra Zdrowia na dramatyczną sytuację pacjenta.
Współpraca ta zaowocowała m.in. napisaniem przez prof. Alicję Chybicką listu otwartego do Ministra Zdrowia, w którym
bezpośrednio zwracała się o umożliwienie Konradowi Krzemińskiemu dostępu do wymaganej przez niego terapii. Z kolei
komunikacja prowadzona w mediach ogólnoinformacyjnych, zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych pozwoliła nam na
dotarcie do szerokiej opinii publicznej co zaowocowało nie tylko licznymi zbiórkami pieniędzy dla rodziców Konrada, ale również
wykonaniem kolejnych kroków przez Resort Zdrowia w stronę rozpoczęcia procesu refundacyjnego leku Soliris/Eculizumab.

VI.

Wynik: uwiarygodniony i weryfikowalny opis zrealizowanych zamierzeń i celów.(W tym polu można wyjątkowo

zamieszczać linki do źródeł, które odnoszą się wyłącznie do danych dokumentujących Projekt)

W 8 tygodni udało nam się doprowadzić do rozpoczęcia procesu refundacyjnego leku Soliris/Eculizumab przez Ministerstwo
Zdrowia i przekazania wniosku do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Również dzięki prowadzonym przez nas
działaniom komunikacyjnym (przy budżecie równym 0 PLN) jeden z warszawskich szpitali zdecydował się na sfinansowanie
leku dla chorego Konrada Krzemińskiego.
Dzięki prowadzonym działaniom media relations, w mediach drukowanych i online (ogólnopolskich i regionalnych) ukazało się
50 publikacji poświęconych tematowi braku wsparcia Konrada Krzemińskiego ze strony Ministerstwa Zdrowia oraz
wstawiennictwa Poseł Alicji Chybickiej oraz Prezesa Canadian Association of PNH Patients, Barrego Katsofa w Resorcie Zdrowia.
Wszystkie działania związane z mediami i pozyskane w tym zakresie publikacje zostały uzyskane w oparciu o media relations z
wykorzystaniem informacji prasowych oraz bezpośredniego kontaktu z dziennikarzami. Informacje o przypadku Konrada
dotarły do 454 067 Polaków, osiągając AVE na poziomie ponad 200 000 złotych.

