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W imieniu Koalicji Hepatologicznei, porozumienia szesciu og6lnopolskich organizacji

wspierai4cych pacjent6w zmagaj4cych siQ z chorobami wEtroby, zwracamy siq z pro6bq

o interwencje w sprawie ochrony praw pacjent6w chorych na przewlekle zapalenie wAtroby

typu C.

Wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, na podstawie badafi

epidemioloSicznych szacuje siQ, Ze w Polsce wirusem HCV zakaZonych jest ok. 200-230 tys. os6b

doroslych, a wiec bardzo liczna grupa chorych. Aktualnie na leczenie przeciwwirusowe oczekuje

ponad 10 tys. os6b.

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

generacji, daj4cych moZliwost calkowitego wyleczenie tj. eliminacji wirusa HCV ze krwi osoby

zakaaote).

WedluS aktualnej rekomendacji Polskiej crupy Ekspert6w HCV (PGE-HCVI, w sklad

kt6rej wchodzE osoby o najwyZszym autorltecie w przedmiocie leczenia wirusowego zapalenia

wEtroby t ?u C, profesorowie: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Anna Borofi-Kaczmarska, Jacek

Iuszczyk, Piotr Malkowski, Malgorzata Pawlowska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz,

wspieranej tak,,e przez Polskie Towarzystwo Epidemiolog6w i Lekarzy Chor6b Zaka'nych otaz

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne, terapia zakaZei wirusem o genotypie 1 obejmuje

stosowanie lek6w w schematach:

1. Ombitaswir/Parytaprewir/Ritonawir + Dazabuwir (Viekierax+Exvieral;

2. Sofosbuwir/Ledipaswir(HarvoniJ;

3. Asunaprewir + Daklataswir [Daklinza+ asunaprevir);

4. Grazoprewir + Elbaswir [Zepatier).

Katowice, 14 maja 2017 r.



Niespelna 2 lata temu powstal w Polsce paogram leczenia HCV terapiami

bezinterferonowymi. Od listopada 2015 r. w ramach tego programu byly finansowane trzy

pierwsze z \iyzej wymienionych schemat6w. Parq dni temu, 26 kwietnia 2077 r. zostalo

opublikowane XXXIII obwieszczenie Ministra Zdrowia, wprowadzaj4ce do wykazu lek6w czwart4

terapie - lek Zepatier (elbasvir+ grazoprevirJ.

DziQki decyzji Ministra Zdrowia, wszystkie terapie sa obecnie refundowane.

Pacjenci majE jeden z najlepszych program6w leczenia WZW C w Europie. Lekarz prowadzEcy

moze wybrar leczenie najbardziej wlasciwe dla danego pacjenta = najbezpieczniejsze =

najskuteczniejsze.

Rado6f pacjent6w nie trwala jednak dlugo, poniewai powazne obawy wzbudzil opublikowany

w ostatnich dniach kwietnia projekt zarzqdzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

zmieniajqcego zatzqdzenie w sprawie okreslenia warunk6w zawierania i realizacji um6w

na ProBramy lekowe.

Projek ten wprowadza zasadq, Ze szpitale realizujqce program leczenia przeciwwirusowego

przewleklego wirusowego zapalenia wEtroby typu C zmuszone bqdE do kupowania lek6w,

po przeprowadzeniu wsp6lnego centralnego przetargu.

Niejasne zapisy projektu zarzqdzenia Prezesa NFZ dopuszczaja zakup El&o_i€drcgo_-]ckll
co wprost doprowadzi do wvkluczenia moZliwosci wvboru optvmalnei terapii dla danego

oacienta Drzez lekarza nrcwadTac"ao

Tvmczasem terapie przeciwwirusowe stosowane w leczeniu WZW C r6zniq siQ substanciami

czvnnvmi. tvm samym bezpieczefistwem w stosowaniu u BOSZeZegibVelt jaqklLlit4{. Lqki !q
wchodzE w silne interakcie Li]1nymllekallli. kt6re przyimuiE pacienci. lnterakcie te nie pOlegaja

na drobnvch dolegliwoiciach. Niewlasciwe Dqlqez€rl€ subqta4cii moie dla Daeieltalkotlezy!1sig

trasicznie f nawet 6miercial.

Szanowna Pani Posel, dlatego apelujemy do Pani o interwencjq. Nie moZna doprowadzaa

do sltuacji, w kt6rych lekarz i pacjent bQda zmuszeni podejmowaf ryzyko leczenia niezgodnego

z charakterystykE lekowE terapii.

Ponad B0 o/o os6b cierpi4cvch na wirusowe zapalenie wEtrobv tvDt!_]e_LPolsec zoslalo

zakaionvch w plac6wkach medvcznvch wskutek bledu ludzkiego albo niedbalstwa. Dlatego

moralnym i konstvtucvitylt OboydEzki€LPatlstwa Polskiego oraz zadaniem s\,temu publicznei

ochronv zdrowia iest zapewnienie p komDleLsol{qillickijocllyeznel
pozwalai4cych na elimindcie tvch TakaZen.

Narzucenie leczenia jednym wybranym w centralnym przetargu lekiem doprowadzi

do sytuacji, w kt6rej nie bedzie mozliwoici dobrania najlepszej = najbezpieczniejszej terapii dla

konkretnego pacjenta.



Wobec naruszenia 2},,\r'otnych interes6w pacient6w zakazonych wirusem HCV,

osmielamy sig prosit Pania Posei o podjqcie interwencii w tej sprawie u Ministra Zdrowia.

Organizacie pacjent6w oraz eksperci i lekarze od kilku dni apelujE o wstrzymanie

procedury zmiany zarzEdzenia.

BQdziemy zobowiazani za przedstawienie nam stanowiska Pani Posel w tej sprawie .
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