
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Owczarka 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W trakcie posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia poświęconego aktualnej sytuacji chorych na wirusowe 

zapalenie wątroby typu B i C, które odbyło się 16 kwietnia bieżącego roku, przedstawiciele środowisk eks-

perckich, w tym Polskiej Grupy Ekspertów HBV oraz HCV, omówili najważniejsze problemy związane z 

leczeniem tej grupy pacjentów. Nieprawidłowości, o których wspominali, dotyczyły przede wszystkim dobo-

ru substancji leczniczych podawanych w poszczególnych stadiach choroby. Podczas posiedzenia pan minister 

Igor Radziewicz-Winnicki, reprezentujący resort zdrowia, deklarował gotowość do podjęcia działań, które 

pozwoliłyby na unormowanie leczenia osób dotkniętych przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby. 

Istotnie w niedługim czasie po wspomnianym posiedzeniu komisji na liście refundacyjnej pojawiły się nowo-

czesne leki, ale tylko dla chorych na HCV, a pacjenci zmagający się z HBV nie doczekali się żadnej zmiany. 

Z przedstawionych mi informacji wynika, iż, mimo zaleceń polskich i światowych ekspertów, obowiązu-

jący w Polsce program leczenia przewlekłego zakażenia wątroby wirusem HBV opiera się u większości pa-

cjentów na stosowaniu lamiwudyny. Z udostępnionych mi opinii wynika, iż stosowanie jej prowadzi do wy-

stąpienia oporności wirusa u większości chorych już po kilku latach stosowania, podczas gdy leczenie takie 

powinno trwać jak najdłużej. Co gorsze, po uodpornieniu się wirusów na tę substancję są one mniej podatne 

na działanie silniejszych leków, podawanych w dalszej kolejności. Istnieje także zwiększone ryzyko pojawie-

nia się wirusów opornych nawet na najnowsze leki, co jest jednoznaczne z całkowitą utratą możliwości le-

czenia i zwiększonym ryzykiem wystąpienia śmiertelnego i zdecydowanie bardziej kosztownego w leczeniu 

raka pierwotnego wątroby oraz marskości wątroby. 

Biorąc pod uwagę to, że wirusowe zapalenie wątroby występuje często u młodych ludzi, stosowanie ta-

kiego typu leczenia jest zachowaniem niezrozumiałym, nie tylko ze względów medycznych, ale i ekono-

micznych. 

W związku z tym oraz deklaracjami Szanownego Pana Ministra podczas posiedzenia senackiej Komisji 

Zdrowia zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania. 

Czy Ministerstwo Zdrowia podjęło już działania mające na celu zmianę obowiązującego programu lecze-

nia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B? 

Czy w przypadku podjęcia prac nad zmianami programu leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wą-

troby typu B Ministerstwo Zdrowia będzie brało pod uwagę rekomendacje przedstawicieli środowisk eks-

perckich, w tym Polskiej Grupy Ekspertów HBV, której przedstawiciele obecni byli na posiedzeniu? 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 

Andrzej Owczarek 




