Oświadczenie złożone
przez senatora Mariana Poślednika
na 14. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 kwietnia 2016 r.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów chorych na
zapalenie wątroby typu C – zakażonych wirusem HCV. Wg danych statystycznych liczba takich osób w Polsce wynosi ponad 230 tysięcy, jednakże jedynie co siódma z nich jest świadoma zakażenia. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt późne diagnozowanie choroby. W ubiegłym roku dzięki działaniom organizacji pacjenckich, pomocy ekspertów oraz dobrej współpracy z Ministerstwem Zdrowia pacjenci uzyskali
dostęp do innowacyjnego leczenia zgodnego z wytycznymi międzynarodowych towarzystw. Problemem,
który obecnie wymaga zmian, jest dostępność pacjentów do diagnostyki WZW typu C.
Co prawda badania umożliwiające wykrycie zarażenia WZW typu C są finansowane przez NFZ, jednak
dopiero na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Niestety, do poradni specjalistycznych trafiają
chorzy z zaawansowanym procesem chorobowym. Problemem w zapewnianiu odpowiedniej diagnozy są
w dalszym ciągu długie kolejki pacjentów oczekujących na pierwszą wizytę u specjalisty. Z informacji przekazanych przez organizacje pacjenckie wynika, że obecnie pacjenci podczas zapisów na badanie są informowani o bardzo odległych terminach, np. w 2018 r.
Brak systemowego podejścia do rozwiązania problemu może sprawić, że w przeciągu najbliższych dekad
system ochrony zdrowia zmuszony będzie zmierzyć się z koniecznością leczenia kilkudziesięciu tysięcy chorych z poważnymi powikłaniami WZW typu C, takimi jak marskość i rak wątrobowokomórkowy. Można
temu zapobiec, jeżeli już dziś wdroży się odpowiednie programy prewencyjne. Obecnie w Polsce brak jest
jakichkolwiek systemowych rozwiązań mających na celu opanowanie zakażeń HCV i dorównujących swoim
zasięgiem działaniom podejmowanym w celu zapobiegania zakażeniom HBV i HIV.
W związku z przedstawionymi kwestiami zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
1. Ilu pacjentów obecnie czeka w kolejce do diagnostyki WZW typu C oraz jaki jest czas oczekiwania na
badania?
2. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa podjęcie działań na rzecz poprawy diagnostyki WZW typu C? Jeśli
tak, to w jaki sposób?
3. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje nawiązać współpracę z samorządami, które obecnie prowadzą programy zdrowotne ukierunkowane na badania diagnostyczne WZW typu C?
Z poważaniem
Marian Poślednik

