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6 czerwca 2017 r. w Warszawie miało miejsce 36-te Seminarium edukacyjno-systemowe Fundacji 
WHC pt.: „Nowe perspektywy w leczeniu HCV – znaczenie diagnostyki i edukacji”. Celem 
nadrzędnym spotkania było wskazanie barier dostępu do nowoczesnych świadczeń zdrowotnych 
stosowanych w Polsce, na jakie natrafiają pacjenci chorzy na wirusowe zapalenie wątroby typu C 
(WZW typu C). 

Szacuje się, że liczba osób zakażonych WZW typu C, może sięgać w Polsce nawet 200-230 tys. (ok. 
170 mln na świecie). Mówiąc o epidemiologii wirusowego zapalenia wątroby typu C, nie należy 
jednak zapominać, że ok. 80% pacjentów zakażonych wirusem nie zdaje sobie z tego sprawy. 
Rozpoznanie wirusa nie jest łatwe i od momentu zakażenia do wystąpienia objawów może minąć 
nawet kilka dekad – mówił w swoim wystąpieniu prof. Rafał Gierczyński. 

Dzięki innowacyjnym terapiom, możliwe jest niemal 100% wyleczenie tej choroby. 
Najnowocześniejsze terapie o wysokim bezpieczeństwie i dające szansę na całkowite wyleczenie 
są już dostępne dla pacjentów w Polsce. Zdaniem ekspertów większość osób zakażonych wirusem 
HCV jest na etapie przewlekłego zapalenia wątroby i nie ma żadnych objawów, dlatego konieczne 
jest zwiększenie liczby rozpoznań WZW typu C oraz zapobieganie nowym przypadkom zakażeń 
HCV poprzez edukację społeczeństwa. 

Jak powiedział prof. dr hab. med. Waldemar Halota, gdyby każdego roku udało się wyleczyć 15 tys. 
osób zakażonych HCV, populacja chorych do 2030 r. zostałaby zmniejszona o 90%. Gdyby choroba 
była skutecznie wykrywana, możliwa byłaby eradykacja wirusa, czyli całkowite wyeliminowanie 
choroby. 

Wirus HCV jest przenoszony przez krew, a do zakażeń dochodzi m.in. w placówkach medycznych, 
salonach kosmetycznych, w salonach tatuażu, czy u fryzjera. Z tego powodu bardzo ważna jest 
edukacja nie tylko  personelu medycznego ale również całego społeczeństwa – powiedział podczas 
spotkania dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz. Edukacja społeczeństwa powinna polegać nie tylko 
na przekazywaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z HCV, ale również na samoidentyfikacji.  

Zdaniem lek. med. Jacka Krajewskiego w walce z wirusem HCV, bardzo ważne jest odpowiednie 
zaangażowanie sił i środków, jak również współpraca pomiędzy lekarzami POZ i lekarzami chorób 
zakaźnych. Kluczowe jest także wyłonienie osób zakażonych spośród 36 mln mieszkańców Polski. 
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Jak podkreślał podczas debaty prof. dr hab. med. Robert Flisiak, w leczeniu wirusowego zapalenia 
wątroby kluczowe są pieniądze, jednak w chwili obecnej liczba środków finansowych w Polsce jest 
wystarczająca. W krajach Europy takich jak Francja, Hiszpania czy Niemcy w ubiegłym roku 
zaobserwowano zmniejszenie liczby leczonych chorych, zlikwidowano kolejki i pacjenci z HCV leczeni 
są na bieżąco. Zdaniem prof. Flisiaka podobna sytuacja może mieć miejsce w Polsce prawdopodobnie 
już w roku 2018 lub najpóźniej w 2019 r.  

Jak wskazano na spotkaniu, wydatki ZUS związane z niezdolnością do pracy na skutek wirusowego 
zapalenia wątroby typu C (również typu A i B) wyniosły w 2015 r. około 50 mln złotych. W chwili 
obecnej wachlarz terapeutyczny obejmuje kilkanaście skutecznych leków, których ceny istotnie 
zmniejszyły się. Dlatego zdaniem dr n. med. Jakuba Gierczyńskiego spektakularne wyniki leczenia, 
powinny być dla płatnika argumentem za słusznością inwestycji w nowoczesne terapie.  

Artur Fałek zaznaczył, że programy lekowe są narzędziem, które reguluje dostęp do świadczeń 
zdrowotnych oraz kontroluje wydatki. Mechanizmy negocjacyjne wydają się działać dobrze, co 
prowadzi do obniżenia kosztów terapii - pozwala to na objęcie leczeniem coraz to większej liczby 
pacjentów. W roku 2016  nastąpił m.in. wyraźny wzrost w finansowaniu nowoczesnej terapii 
bezinterferonowej. 

Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei” Barbara Pepke podkreśliła, że wykrycie choroby zakaźnej zwykle 
wiąże się z wielką traumą, stresem i wykluczeniem społecznym. Badania anty HCV i HCV RNA 
wykonywane są na koszt NFZ na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, co często wiąże się 
dla pacjentów z oczekiwaniem w kilkumiesięcznych kolejkach. Z kolei na wizytę u lekarza chorób 
zakaźnych czas oczekiwania wynosi zwykle od 6 do 12 miesięcy. 

Prezes Fundacji Lege Pharmaciae Katarzyna Sabiłło zwróciła uwagę, że w sektorze ochrony zdrowia w 
Polsce od długiego czasu nie powstał akt prawny który byłby zgodny z zasadami dobrej legislacji oraz 
z oceną skutków regulacji. Zdaniem Katarzyny Sabiłło w przypadku projektu zarządzenia Prezesa NFZ 
(dot. wprowadzenia przetargów w programach lekowych) mamy do czynienia z ograniczaniem praw 
pacjenta, dostępu do skutecznych terapii oraz nie pozwalanie lekarzom na podejmowanie decyzji 
terapeutycznych. 

 

Podsumowanie Seminarium 

Artur Fałek Barbara Pepke 

Fundacja Watch Health Care 
sekretariat@korektorzdrowia.pl 

www.korektorzdrowia.pl 
 

Dr hab. med. Rafał 
Gierczyński 

Dr n. med. Jakub Gierczyński 

Seminarium edukacyjne pt.: 
Nowe perspektywy w leczeniu HCV 
– znaczenie diagnostyki i edukacji 
(Warszawa, 6 czerwca 2017 r.) 

mailto:sekretariat@korektorzdrowia.pl


Fundacja Watch Health Care 
sekretariat@korektorzdrowia.pl 

www.korektorzdrowia.pl 
 

Seminarium edukacyjne pt.: 
Nowe perspektywy w leczeniu HCV 
– znaczenie diagnostyki i edukacji 
(Warszawa, 6 czerwca 2017 r.) 

mailto:sekretariat@korektorzdrowia.pl


Nagrania wykładów wygłoszonych podczas Seminarium   
są dostępne na www.korektorzdrowia.pl  

Natalia Majcherczyk 
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Otwarcie Seminarium: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty 
 
Prof. dr hab. med. Waldemar Halota – Leczenie HCV w Polsce dziś i jutro 
 
Prof. dr hab. med. Robert Flisiak – Przedstawienie danych badania EpiTer 
 
Lek. med. Jacek Krajewski – Znaczenie diagnostyki i wykrywalności zakażeń HCV na poziomie POZ 
 
Dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz – Edukacja i świadomość na temat zakażeń HCV 
 
Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA – Systemowe aspekty leczenia WZW typu C 
 
Dr hab. Rafał Gierczyński profesor NIZP-PZH – Propozycja założeń strategii zwalczania WZW-C – 
wnioski z Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” 
 
Artur Fałek – Znaczenie programów lekowych w terapii HCV 
 
Barbara Pepke, Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei – Znaczenie badań anty HCV na poziomie POZ, 
perspektywa pacjenta 
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Materiały z Seminarium dostępne są na stronie 
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-
hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria  

Seminarium edukacyjne pt.: 
Nowe perspektywy w leczeniu HCV 
– znaczenie diagnostyki i edukacji 
(Warszawa, 6 czerwca 2017 r.) 

mailto:sekretariat@korektorzdrowia.pl
http://www.korektorzdrowia.pl/
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria
http://www.korektorzdrowia.pl/konferencje/nowe-perspektywy-leczeniu-hcv-znaczenie-diagnostyki-edukacji/#galeria

