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Minister Zdrowia

dr Konstanty Radziwill

Sz a n ow ny P qnie M inistr ze,

W nawiqzaniu do pisma Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji z dnia
71.07.2077 r. nr PLA.4604.561.20 77.MC lK:962758 uprzeimie chcielibySmy zwr6ciC
uwagq na nastepujEce okoliczno6ci, zwi4zane z zakupem centralnym lek6w niezbqdnych do
leczenia przewleklego wirusowego zapalenia wqtroby typu C terapiE bezinterferonow4:

1. Bardzo prosimy o zwr6cenie uwagi na to, by nie dokonano w opisie przedmiotu
zam6wienia bled6w, na skutek kt6rych zostanie zakupiona niewlasciwa terapia.
Mamy na mysli tutaj terapiQ, od kt6rej ju2 siq zdecydowanie odchodzi w Swiatowej
medycynie (terapia interferonowa, kt6ra wg 096lnodostqpnych wynikach badafi,
przy dobraniu odpowiedniej populacji pacjent6w ma udokumentowane SVR na
poziomie 95%), bEdi terapig bezinterferonowa, kt6ra moze bya stosowana
rylqcznie u pacjent6w, o okreSlonej mutacji wirusa fkt6ra zastosowana
niewlaSciwie powoduje nieodwracalnE lekoopornoSi).

2. Nie moZna nie zauwazyc,2e procedura przetargowa moZe op6zni6 siQ tak dalece, Ze

nastEpi przerwa w leczeniu pacjent6w; a to z uwagi na fakt, Ze jest to przetarg
centralny, op6znienie - i w konsekwencji brak lek6w - bgdzie dovczyl pacjent6w
w calym kraju.

3. Wreszcie nieodzownym jest wskazanie, 2e wsp6lczynnik procentor/\,,y (mo2liwost
doboru terapii dla 20 % pacjent6w) jest raZEco zaniZonyj szczeg6lnie w przypadku
plac6wek, w kt6rych blisko 100 % pacjent6w to osoby w ciQzkim stanie klinicznym
[zdrowotnymJ np. osoby po przeszczepieniu lub oczekuj4ce na przeszczep naEAdu,
W takim przypadku wsp6lczynnik ten nie umo2liwia prawidlowego leczefia przez
danq plac6wkg fbrak moZliwoici doboru przez lekarza optymalnej terapii).
KonsekwenclE niewlaSciwie dobranej terapii moZe byf Smierd pacjenta.

Proszq zatem o odniesienie siq do powyzszych kwestii i poinformowanie nas , jak powyisze
zagadnienia zostan4 rozwiEzane.



Paistwa zamiar dokonania najtaiszych zakup6w terapii (sam w sobie chwalebny/dobry)
nie moZe uwzglednia6 tylko i wyl4cznie ceny. W wypadku, w kt6rym na szali jest zdrowie
a nawet iycie pacient6w (zakazonych najczqsciej w plac6wkach sluZby zdrowia) ich dobro
ma o wiele wieksze znaczenie; tym bardziej, Ze katdy bi4d w procedurze pzetargowej
bgdzie bardzo kosztowny,

Stqd teZ raz jeszcze prosimy o rozwaZanie i skonsultowanie powyZszego
zagadnienia z wybitnymi ekspetami leczenia WZW C w Polsce oraz z gl6wnymi
dostawcami lek6w; w szczeg6lno(ci - czy poprzez negocjacje cenowe nie moZna uzyskaa

zadawalajEcego pulapu cenowego, przy znacznie wiqkszej dostQpnosci poszczeg6lnych

terapii .

Z powaianiem
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Prezes Fundacji,,Gwiazda Nadziei"
Lider Koalicii Hepatologicznej
ul. H. Dqbrowskiego 22

*,.r'a-"":tu

... lA^At tt

,ffi'At2;sI]

40-032 Katowice
Tel.609 726 622 s6s. {#Llvr* 0

Do wiadomo3ci:

Pan Andrzej Jacyna Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Pani Beata Szydlo Prezes Rady Ministr6w

Pan Adam Lipiflski Sekretarz Stanu, Pelnomocnik Rz4du ds. Spoleczefstwa

Ob,'!vatelskiego, Pelnomocnik Rz4du ds. R6wnego Traktowania
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