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W odpowiedzi na Pafstwa pismo, przekazane przez Kancelarie Prezesa Rady

l\rinistr6w, w kt6rym zwracacie sie Paistwo z prosbe o interwencje w sprawie ochrony

praw pacjent6w chorych na przewlekle zapalenie wqtroby typu C, Departament Polityki

Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia przekazuje nast?pujqce informacje.

Leczenie wirusowego zapalenia watroby typu C, jako Swiadczenie gwarantowane,

finansowane ze 6rodk6w publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dostepne jest

w ramach program6w lekowych:

- ,,Leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wqtroby typu C (lCD-10: B 18.2)",

tj. zalqcznik 8.2 do aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu

refundowanych lek6w, Srodk6w spo2ywczych specjalnego przeznaczenia iywieniowego

oraz wyrob6w medycznych, kt6ry obejmuje terapie z zastosowaniem interferonu

pegylowanego alfa-2a, interferonu pegylowanego alfa-2b, interferonu rekombinowanego

alfa-2a, interferonu rekombinowanego alfa-2b w terapii skojarzonej z tybawiyna

lub w monoterapii, a takze leczenie z u2yciem interferonu pegylowanego i rybawiryny

w skojarzeniu z symeprewirem (Olysro):

- ,,Leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wqtroby typu C terapiq

bezinterferonowq (lCD-l0: B 18.2)", \. zalqcznik B.71 do aktualnego obwieszczenia
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Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych lek6w, Srodk6w spo2ywczych

specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrob6w medycznych, kt6ry obejmuje

terapie z zastosowaniem lek6w Viekirax (ombitaswif + paritaprewir + ritonawir) i Exviera

(dasabuwir), znajdujqcych zastosowanie w leczeniu genotypu 1 i 4 HCV oraz lekiem

Daklinza (daklataswir), kt6ry w skojarzeniu z asunaprewirem (Sunvepra), mo2e by6

stosowany w terapii genotypu 1b HCV, a tak2e Harvoni (ledipaswir + sofosbuwir) -
stosowanym w leczeniu genotypu 'l HCV, Sovaldi (sofosbuwir) - stosowanym

w skojarzeniu z rybawiryna lub rybawirynq i interferonem pegylowanym w leczeniu

genotypu 2,3,4,5,6 HCV oraz Zapatier (elbasvir + grazoprevir) stosowany w leczeniu

genotypu'1 i4HCV.

Ministerstwo Zdrowia, biorqc pod uwage du2q liczbe pacjent6w oczekujecych

na leczenie w ramach przedmiotowych program6w lekowych, zwlaszcza oczekujqcych

na terapie bezinterferonowq, prowadzilo negocjacje cenowe z przedstawicielami

producent6w preparat6w stosowanych w ramach tej terapii, czego efektem jest

znaczqce obni2enie jej koszt6w. Wprowadzenie Zarzqdzenia ff 4212017|DGL Prczesa

Narodowego Funduszu Zdrowia ma by6 kolejnym krokiem w kierunku obni2enia koszt6w

leczenia wirusowego zapalenia wqtroby typu C.

Zgodnie z zapisami zarzAdzenia 42l2O17|DGL Prezesa NFZ, nabycie lek6w

niezbednych do realizacji programu lekowego ,,Leczenie przewleklego wirusowego

zapalenia wqtroby typu C terapiq bezinterferonowq" odbywa sie po przeprowadzeniu

wsp6lnego postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Nale2y jednak

zaznaczy',2e w ramach postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego, nabywane

majq by6 leki niezbedne do stosowania u pacjent6w zaka2onych genotypem 1b, bez

marsko6ci wqtroby lub ze skompensowanq marsko6cia wqtroby. Dla pozostalych

pacjent6w swiadczeniodawca nabywa leki samodzielnie. Lekarz prowadzecy nadal

bedzie mial mo2liwosd wyboru terapii w ramach przedmiotowego programu lekowego,

zatzqdzenie Prczesa NFZ dopuszcza bowiem mo2liwo66 zastosowania

u Swiadczeniobiorcy, ze wzglgd6w medycznych, leku zawierajecego innq substancje

czynnq ni2 lek zakupiony w ramach postepowania przetargowego (pod warunkiem,

2e lek ten jest objety refundacjq w danym programie lekowym zgodnie z aktualnym

obwieszczeniem ministra wlasciwego do spraw zdrowia). Leki te mogq byc zakupione

przez Swiadczeniodawce na zasadach og6lnych, w ilo6ci koniecznej do leczenia

maksymalnie 20% pacjent6w zakazonych genotypem 1b u danego 6wiadczeniodawcy,

w okresie objetym postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego. Ograniczenta

tego nie stosuje sie w pzypadku lek6w nabywanych do kontynuacji leczenia
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awiadczeniobiorc6w, kt6rzy rozpoczeli leczenie danym lekiem przed dniem

obowiqzywania um6w na dostawy leku zakupionego w ramach postepowania

p rzetarg owego.

Wszystkie te dzialania maje na celu umo2liwienie objecia leczeniem wiekszej liczby

pacjent6w wramach ograniczonych Srodk6w publicznych przeznaczonych

na refundacje (zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 12 m1a2O11 r. o refundacji lek6w, Srodk6w

spo2ywczych specjalnego ptzeznaczenia 2ywieniowego oraz wyrob6w medycznych)

oraz zmniejszenie kolejki pacjent6w oczekujqcych na leczenie w ramach programu

lekowego ,,Leczenie przewleklego wirusowego zapalenia wetroby typu C terapiq

bezinterferonowq"
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