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mając na uwadze przekazane przy Pana piśmie z 11 stycznia 2019 r. znak: 

1X517.283.2015.JN spostrzeżenia dotyczące zapewnienia dostępu do terapii 

bezintereferonowej w ramach programu lekowego osobom po odbyciu kary pozbawienia 

wolności, dziękując za zwrócenie uwagi na ten istotny element systemu opieki 

zdrowotnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Kwestie związane z refundacją poszczególnych technologii lekowych w ramach systemu 

opieki zdrowotnej reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z póżn. zm ). Na podstawie art. 37 ww. ustawy Minister 

Zdrowia ogłasza raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia wykazy 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyrobów medycznych, w tym również warunki realizacji świadczeń w ramach 

programów lekowych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia u chorych 

z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (WZW C) refundowane są następujące 

substancje czynne w dwóch programach lekowych:

■ w programie Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (ICD- 

10 B18.2). Interferonum alfa-2a, Interferonum alfa-2b, Peginterferonum alfa-2a, 

Peginterferonum alfa-2b, Ribavirinum, Symeprevirum oraz
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■ w programie lekowym Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby 

typu C terapia bezinterferonowa (ICD-10 B18.2) Elbasvirum + Grazoprevirum, 

Glecaprevirum + Pibrentasvirum, Ledipasvirum + Sofosbuvirum, Sofosbuvirum, 

Sofosbuvirum + Velpatasvirum.

Warunkiem włączenia do programu lekowego jest spełnienie kryteriów kwalifikacji 

zav.artych w jego opisie. W tym miejscu należy wskazać, że decyzja o kwalifikacji 

i włączeniu do programu lekowego oraz wyłączeniu chorego z programu leży 

w kompetencji lekarza prowadzącego terapię pacjenta. Lekarz kierując się aktualną 

wiedzą medyczną, korzystając z dostępnych metod diagnostyczno-terapeutycznych 

decyduje o postępowaniu w określonym stanie klinicznym.

Rozpatrując sprawę należy wskazać, że w związku z sygnalizowanymi przez Zastępcę 

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej problemami z zapewnieniem ciągłości 

leczenia WZW C terapią bezinterferonową u osób po odbyciu kary więzienia, zgodnie 

z Pana sugestią, w dniu 6 marca 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie 

z przedstawicielami Centralnego Zarządy Służby Wieziennej (CZSW).

Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące programów lekowych. Przedstawiciele 

CZSW przestawili sytuację w zakresie leczenia osadzonych z wirusowym zapaleniem 

wątroby typu C. W  trakcie dyskusji omówiono zagadnienie dotyczące kryteriów 

kwalifikacji/ wyłączenia pacjentów do programów lekowych. Wskazano również na 

możliwość korzystania ze ..wiadczeń opieki zdrowotnej przez osoby, które są objęte 

systemem powszechnego ubezpieczenia. Ww. kwestia jest o tyle istotna, że osoby po 

odbyciu kary pozbawienia wolności często nie spełniają tego warunku. Na spotkaniu 

ustalono również, że CZSW prześle do Ministerstwa Zdrowia propozycję zmian zapisów 

w programie lekowym dotyczącym terapii WZW C, które w ocenie służby więziennej 

usprawniłyby proces leczenia chorych po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Na zakończenie pragnę zapewnić, iż resort zdrowia przykłada bardzo dużo uwagi do 

problemu osób chorych, w tym również chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu 

C. Działając w ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz starannie równoważąc 

interesy wszystkich grup pacjentów, a także mając na względzie obowiązek dbania 

o dyscyplinę finansów publicznych, podejmowane są wielokierunkowe działania celem 

udostępniania pacjentom wielu opcji terapeutycznych.
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