
Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Na wstępie chciałabym podziękować Panu za odpowiedź na złożone przeze mnie oświadczenie w sprawie 

pacjentów z wirusowymi zapaleniami wątroby typu B i C zrzeszonych w Koalicji Hepatologicznej. Zwracam 

się jednak z uprzejmą prośbą o rozszerzenie tej odpowiedzi pod kątem zgłaszanych przez członków koalicji 

uwag dotyczących potrzeby zmian w programie leczenia chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B. 

Koalicja Hepatologiczna w swoich postulatach zwraca uwagę na problem związany z przestarzałym 

i niewłaściwym programem leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B. Obecnie w programie tym sto-

sowana jest lamiwudyna, która w opinii zarówno krajowych, jak i zagranicznych grup eksperckich nie po-

winna już być stosowana, ponieważ wywołuje oporność wirusa HBV u 30% leczonych już po pierwszym 

roku stosowania. W kolejnych latach oporność na tę substancję występuje już u 80% pacjentów. Pomimo 

tego, że sam producent w charakterystyce produktu leczniczego wskazuje, że lamiwudyna powinna być sto-

sowana tylko wtedy, kiedy podanie innych środków, o wyższej barierze genetycznej, nie jest możliwe, w 

Polsce ponad 80% przewlekle chorych zaczyna leczenie właśnie od lamiwudyny. 

Chory, u którego wytworzą się wirusy oporne na działanie lamiwudyny, staje się mniej podatny na działa-

nie nowocześniejszych i mocniejszych leków podawanych w dalszej kolejności. Pojawia się także ryzyko, że 

zmutowany wirus uodporni się na kolejne substancje, całkowicie pozbawiając chorego możliwości leczenia, 

przy czym wiadomo, że terapia osoby przewlekle chorej powinna być kontynuowana jak najdłużej. Pacjenci, 

których leczenie farmakologiczne będzie nieefektywne, będą narażeni na rozwój poważnych powikłań, 

w tym na rozwój raka pierwotnego wątroby. Nie trzeba wspominać, że przeszczep wątroby generuje ogromne 

koszty dla budżetu, a także wcale nie gwarantuje braku nawrotu choroby. Stosowanie lamiwudyny wydaje się 

więc nieuzasadnione i ze względów medycznych, i ekonomicznych, jeśli wziąć pod uwagę całkowite koszty 

leczenia. 

W związku z powyższym zwracam się do Szanownego Pana Ministra z pytaniem, jakie działania prowa-

dzi Ministerstwo Zdrowia w celu udostępnienia chorym najnowocześniejszych i bezpiecznych terapii, które 

nie będą stwarzały ryzyka wystąpienia oporności wirusa HBV i które są zalecane między innymi przez Pol-

ską Grupę Ekspertów HBV. 

Z wyrazami szacunku 

Helena Hatka 

 




