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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich miesiącach firma HTA Consulting przygotowała dokument „WZW typu C. Konieczność
zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia”. Opracowanie zostało poświęcone analizie systemu zapobiegania zakażeniom wirusem HCV, które są przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu C, oraz ich zwalczania. Wnioski płynące z lektury wspomnianego raportu są niepokojące. W Polsce może żyć nawet dwieście
trzydzieści jeden tysięcy osób aktywnie zakażonych HCV. U od 10% do 15% z nich w przeciągu dwudziestu
lat rozwija się marskość wątroby. W tej ostatniej grupie u od 1% do 4% pacjentów rocznie rozwija się rak
wątrobowokomórkowy, a u kolejnych 30% w przeciągu dziesięciu lat dochodzi do dekompensacji wątroby,
stanowiącej poważne zagrożenie dla życia.
Sytuacja jest niezwykle skomplikowana i trudna. 85% osób aktywnie zakażonych wirusem HCV nie zdaje
sobie sprawy ze swojego stanu, przez co nie mogą zapobiegać konsekwencjom zachodzącego w ukryciu procesu chorobowego. Wydaje się, że konieczne jest powołanie do życia inicjatywy, która zwiększałaby wykrywalność zakażeń wirusem HCV w społeczeństwie. Dzięki temu będzie można dostosować system ochrony
zdrowia do wyzwań, przed którymi stoimy.
Raport dotyczący przewlekłego zapalenia wątroby typu C zawiera informację o nadchodzącym postępie
w leczeniu wspomnianej choroby. W najbliższych latach zarejestrowane zostaną terapie bezinterferonowe,
charakteryzujące się bardzo wysoką skutecznością, dzięki którym – jeśli przyjąć założenie o leczeniu odpowiedniej grupy chorych – będziemy w stanie ograniczyć rosnącą liczbę chorych. Z informacji dostępnych
publicznie wynika, że ocena wspomnianych terapii w krajach, w których zostały one zarejestrowane, jest
bardzo wysoka. W obliczu ograniczonych możliwości budżetowych trudno spodziewać się jej udostępnienia
dla dużej grupy pacjentów.
Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem o plany resortu zmierzające do zwiększenia liczby diagnoz zakażeń HCV oraz o możliwość zorganizowania szerokiej akcji badań przesiewowych. Jaki byłby koszt takiego
procesu? Jednocześnie proszę o informację o kosztach ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
w ubiegłym roku w związku z leczeniem raka wątrobowokomórkowego, powikłań dekompensacji wątroby
oraz innych skutków marskości wywołanej zakażeniem wirusem HCV. Uprzejmie proszę także o zaangażowanie Ministra Zdrowia w przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej skierowanej do społeczeństwa, która mogłaby pomóc zapobiegać zakażeniom oraz zwiększyć liczbę wczesnych diagnoz
WZW C.
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