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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Polska jest krajem, w którym pięćset siedemdziesiąt tysięcy osób jest zakażonych wirusem HBV, a u oko-

ło pięćdziesięciu tysięcy zdiagnozowano przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C. Szacuje się, że 

liczba zakażonych wirusem HCV jest znacznie większa i sięga nawet siedmiuset tysięcy. Niestety ludzie ci, 

rozpoczynając długi i uciążliwy proces leczenia, muszą walczyć nie tylko z chorobą, ale także z systemem 

ochrony zdrowia o dostąp do nowoczesnych i bezpiecznych terapii. 

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zapaleń Wątroby, który jest doskonałą okazją do kon-

tynuowania dialogu na temat sytuacji pacjentów cierpiących na wirusowe zapalenie wątroby oraz jakości 

i efektywności ich leczenia, zwracam się do Szanownego Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zwrócenie 

szczególnej uwagi na problemy, z jakimi w naszym kraju zmierzyć się muszą pacjenci z przewlekłymi cho-

robami zakaźnymi, w szczególności z wirusowym zapaleniem wątroby typu B. 

Liczne głosy ekspertów oraz osób zakażonych zrzeszonych w Koalicji Hepatologicznej wskazują jedno-

znacznie na brak dostępu do nowoczesnych metod leczenia, które pozwalałyby na bezpieczne prowadzenie 

terapii tak długo, jak jest to potrzebne. Leki przyjmowane przez pacjentów cierpiących na wirusowe zapale-

nie wątroby mają utrzymywać niski poziom wiremii i nie dopuścić do powstania groźnych zmian w wątrobie 

takich jak marskość czy rak wątrobowokomórkowy, dlatego niezwykle ważne jest to, by chorzy jak najdłużej 

zachowali możliwość efektywnego leczenia. 

W większości krajów europejskich w leczeniu zakażeń wątroby stosuje się substancje, które praktycznie 

nie wywołują oporności wirusa, podczas gdy nasz system opieki zdrowotnej w pierwszej kolejności podaje 

chorym z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lamiwudynę, na którą wirus HBV uodparnia 

się w około 70% przypadków już po pięciu latach jej stosowania. Stwarza to duże ryzyko wytworzenia się 

oporności także na inne, nowocześniejsze i silniejsze leki, które są podawane chorym w dalszej kolejności, 

w wyniku czego pacjent może całkowicie stracić możliwość leczenia. 

Według uznanych przez środowiska medyczne ekspertów tworzących Polską Grupę Ekspertów HBV sto-

sowanie lamiwudyny jest działaniem na szkodę chorego, ponieważ naraża go na powikłania, a także generuje 

duże koszty związane z późniejszym leczeniem lub przeszczepem wątroby. Pacjenci, wiedząc o tym, że ist-

nieją o wiele skuteczniejsze i bardziej odpowiednie leki, nie mogą zrozumieć, dlaczego narażeni są na utratę 

leczenia i groźne powikłania, które mogą znacząco wpłynąć na długość ich życia, generując przy tym ogrom-

ne koszty dla budżetu państwa. 

Szanowny Panie Ministrze, leczenie finansowane z państwowych środków powinno być przede wszyst-

kim bezpieczne, skuteczne i dostępne. Podawanie ciężko chorym ludziom substancji, która może jeszcze 

bardziej pogorszyć ich sytuację w momencie, kiedy dostępne są nowoczesne i bardziej efektywne leki, jest 

niedopuszczalne. Zapowiadane działania Ministerstwa Zdrowia miały przecież pozwolić na redukcję niepo-

trzebnych kosztów, a nie je generować – w tym przypadku wiążą się one z kosztownymi przeszczepami wą-

troby, które na dodatek nie zawsze przynoszą oczekiwany skutek. 

Mając na względzie los wszystkich zakażonych, którzy w wyniku stosowania przestarzałych metod lecze-

nia mogą utracić swoją szansę na normalne życie, zwracam się do Szanownego Pana Ministra z uprzejmą 

prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad zmianą programu leczenia przewlekłego wirusowego 

zapalenia wątroby typu B tak, by leczenie odpowiadało światowym standardom? 

2. Czy Ministerstwo Zdrowia podczas swoich prac bierze pod uwagę opinie i rekomendacje środowisk 

eksperckich? 

3. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje o tym, u ilu procent pacjentów, u których stosowano la-

miwudynę, doszło do wystąpienia oporności wirusa na lek? 

Z poważaniem 

Ireneusz Niewiarowski   




