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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Uprzejmie proszę o pochylenie się nad problemem pacjentów z wirusowymi zapaleniami wątroby typu B 

i C zrzeszonymi w Koalicji Hepatologicznej. Problemy, z jakimi zmagają się pacjenci, przybierają na sile, 

dlatego niezbędne wydaje się podjęcie wielostronnej dyskusji, do której włączeni zostaliby przedstawiciele 

Ministerstwa Zdrowia, konsultanci w dziedzinie chorób zakaźnych i eksperci medyczni. Przedmiotem dysku-

sji powinny stać się możliwości wprowadzenia usprawnień systemowych dla pacjentów dotkniętych wiruso-

wymi zapaleniami wątroby. 

Koalicja Hepatologiczna skupia pięć organizacji pacjentów. Priorytetem działania koalicji jest poprawa 

efektywności leczenia pacjentów z chorobami wątroby oraz wydłużenie czasu przeżycia chorych w Polsce 

dzięki wdrożeniu najnowszych standardów diagnostyki i leczenia oraz zapewnienia dostępu do nowocze-

snych terapii. 

Z szacunków Polskiej Grupy Ekspertów HCV wynika, że wirusem tym może być zakażonych 730 tysięcy 

Polaków, ale wie o tym tylko 50 tysięcy, co oznacza, że ponad 90% nie ma świadomości infekcji i się nie 

leczy. Innym ważnym problemem zgłaszanym przez koalicję jest fakt, że duży odsetek chorych ze zdiagno-

zowaną przewlekłą infekcją HCV nie jest leczony, ponieważ obecnie refundowana terapia nie wyeliminowała 

u nich wirusa. Skuteczność standardowej terapii interferonem alfa z rybawiryną ocenia się na około 50% 

u osób zarażonych HCV o tzw. genotypie 1. Jest on najczęstszy wśród pacjentów rasy białej, a w Polsce wy-

stępuje aż u 80% chorych na WZW C. 

Członkowie Koalicji Hepatologicznej uważają, że w rozwiązaniu problemu WZW C w Polsce pomógłby 

Narodowy Program Zapobiegania i Zwalczania HCV. Po zapoznaniu się z materiałami merytorycznymi, 

wynikami badań oraz opiniami ekspertów skłonna jestem poprzeć tę inicjatywę jako dobry kierunek dążeń 

zmierzających do poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów. 

Dążenia te popiera również środowisko ekspertów medycznych. Deklaracje współpracy złożyli m.in. prof. 

dr hab. n. med. Robert Flisiak z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Bia-

łymstoku, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota 

z Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Lu-

dwika Rydygiera w Bydgoszczy, przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się ze wskazanym problemem oraz o informacje, jakie dzia-

łania planuje podjąć Pan Minister, aby wyeliminować lub ograniczyć zagrożenie, jakie niesie ta choroba. 

Jednocześnie gorąco proszę o szczególne zainteresowanie się sytuacją chorych, wobec których dotychczaso-

wo zastosowane metody lecznicze nie przyniosły efektów. Jako członek senackiej Komisji Zdrowia deklaruję 

jednocześnie swoje wsparcie i zaangażowanie. 

Z poważaniem 

Helena Hatka 
 

 




