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Szanowna Pani Minister,

Zwracam sig z rprzejm4 pro6bq o interwencjg w ochronie praw pacjent6w chorych

na przewlekle zapalenie w4troby typu C. Jest to liczna grupa chorych. Wg Narodowego Inst)4utu

Zdrowia Publicznego, na podstawie badai epidemiologicznych szacuje sig, ze w Polsce wirusem

HCV zakazorychjest ok. 200-230 tys. os6b doroslych.

Pacjenci zaka2eni wirusem HCV a takze lekaze chor6b zakaznych i hepatolodzy od lat starali

sie o dostQp do nowoczesnych terapii, daj4cych szansQ na skuteczne leczenie. Pnez lata

dzialania te nie spotykaly siQ z nale|ylym 
^oznmieniem. 

Dzialaj4ca od wielu lat Polska Grupa

Ekspen6w HCV (PGR-HCV) formulowala zalecenia postgpowania diagnostycznego

i terapeutycznego w tej chorobie, kt6re nie mialy szansy na realizacjg.

W 2014 roku dla chorych na WZW typu C pojawila sig nadzieja w postaci terapii nowej

generacji, daj4cych szansq na calkowite wyleczenie.

Wedlug aktualnej rekomendacji Polskiej Grupy Ekspet6w HCV (PGE-HCV), skladaj4cej sig

z os6b o najwyzszym autorytecie w przedmiocie leczenia wirusowego zapalenia w4troby typu C,

profesorowie: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Anna Boroi-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Piotr

Malkowski, Malgorzata Pawlowska, KrzysztofSimon, KrzysztofTomasiewicz, wspieranej takze

przez Polskie Towarzystwo Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zaka2rrych oraz Polskie

Towazystwo Hepatologiczne, terapia zakazef wirusem o genotypie 1 obejmuje stosowanie

lek6w w schematach:

1. Ombitaswir/Par)'taprewir/Ritonawir+Dazabuwir(Viekierax+Exviera);

2. Sofosbuwir/Ledipaswir(Harvoni);



3. Asunaprewir + Daklataswir (Daklinza+ asunaprevir);

4. Grazoprewir + Elbaswir (Zepatier);

Program leczenia HCV terapiami bezinterferonowymi powstal niespelna 2 lata temu, w lipcu

2015 roku. Od listopada 2015 r. w ramach tego programu byly flnansowane trzy pierwsze

z wy2ej wymienionych. Parq dni temu, 26 kwietnia br. zostalo opublikowane XXX I

obwieszczenie Ministra Zdrowia, wprowadzaj4ce do wykazu lek6w czwart4 terapiQ -
lek Zepatier (elbasvir+ grazoprevir).

Dzigki decyzji Minista Zdrowia, wszystkie terapie sq obecnie refundowane.

RadoSi pacjent6w nie trwala jednak dlugo poniewa2 powa2ne obawy wzbudzil opublikowany

projekt zanqdzenla Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniaj4cego zwz4dzenie

w sprawie okeslenia warunk6w zawierania i realizacji um6w na prograrny lekowe.

Wprowadza ono zasadg, 2e szpitale realizuj4ce program maj4 kupowai leki niezbQdne

w programie leczenia przewleklego wirusowego zapalenia w4troby typu C, po przeprowadzeniu

wsp6lnego przetargu.

Projekt nie jest czltelny i wydaje siQ, ze propozycje zapis6w s4 niesp6jne. Je2eli jednak celem

zmian w zarzqdzeniu jest wybmnie jednej terapii, to doprowadzi to do wykluczenia mo2liwoSci

wyboru terapii przez lekany a przeciez '62niq siQ one substancjami czynnymi, tym samym

bezpieczeristwem, interakcjami. Moze to doprowadzi6 do sytuacji, w kt6rej nie bgdzie

mo2liwoici dobrania terapii dla kontretnego pacjenta.

Wqtpliwlm jest takze to czy Prezes NFZ moze zmieniai rozstrzygnigcia dokonane przez

Ministra Zdrowia.

Wobec naruszenia zywotnych interes6w pacjent6w zakazonych wirusem HCV, oSmielamy sig

prosid o interwenc.jg w tej sprawie u Ministra Zdrowia.

Z powaiariem
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Prezes Fundacji,,Gwiazda Nadziei"
Lider Koalicji Hepatologicznej

ul. H. Debrowskiego 22
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