
Prezes

f{p'z Naro dowe go Fundu szu Zdr owra

Znak: DGL.4502.1 59.2017

2017.4093s.G84

warszawa' 
llfJll -rJI- z B

Pani
Barbara Pepke

Prezes Fundacji,,Gwiazda Nadziei"
ul. H. Dqbrowskiego22
40-032 Katowice

a [..*, tj\-(D-?rr^' ch"rr-
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2017 r. uprzejmie proszg o przyjgcie

nastgpuj4cych dodatkowych informacji zwi1zanych ze wsp6lnym zakupem lek6w

stosowanych w wybranej populacji pacjent6w zakrtonych genotypem 1b wirusa zapalenia

w4hoby typu C.

Na wstgpie chcialbym podkreSli6, 2e celem wprowadzania wsp6lnego zakupu lek6w

jest zwigkszenie liczby pacjent6w leczonych w ramach programu lekowego leczenia

przewleklego wirusowego zapalenia w4troby typu C terapi4 bezinterferonow4 i zapewnienie

im optymalnego oraz skutecznego leczenia. Wydaje sig, ze jest to wsp6lny cel Narodowego

Funduszu Zdrowia oraz fundacj i,,GwiazdaNadziei".

Wsp6lny zakup lek6w ma dotyczyd jedynie czgici pacjent6w leczonych w ramach

programu. WyL4czone ztego trybu s4 leki przeznaczone dla os6b z niewyr6wnan4 marskoSci4

w4troby, pozaw4trobowymi manifestacjami marsko$ci w4troby oraz dla os6b zakuzonych

genotypem wirusa ta,2,3,4,5,6 - czylil4cznie ok35Yo chorych.

W przypadku os6b zakuhonych genotypem lb wprowadzono natomiast mechanizmy

zapewniajqce indywidualizacjg leczenia dla kuZdego pacjenta zgodnie z decyzjq lekarua

prowadz4cego leczenie:

- podzial przetargl na 2 pakiety w zalehnoSci od zaawansowania choroby, kt6ry

pozwoli na zakup optymalnie dostosowanych lek6w,

- wprowadzenie mo2liwoSci swobodnego wyboru leku innego niz kupiony w ramach

przetargu- dla20% procent pacjent6w przy uwzglgdnieniu potrzeb danego szpitala.
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Wspomniane wyzej rozwiqzania pozwol4 na wla5ciwy dob6r leczenia dla kaZdego

pacjenta z uwzglgdnieniem stopnia zaawansowania choroby, schorzefi wsp6tistniej qcych czy

dodatkowo przyjmowanych lek6w. Ponadto wszystkie leki objgte refundacj4 w ramach

programu lekowego leczenia przewleklego zapalenia w4hoby typu C terapi4

bezinterferonow4 pozostan4 dostgpne dla pacjent6w, a o zastosowaniu danego leku bgdzie

decydowal lekarz.

Z przedstawionych wyLej informacji wynika, 2e poza wsp6lnym przetargiem pozostanie

blisko potowa pacjent6w a dostgpnoS6 lek6w w poszczeg6lnych szpitalach moze wrgcz ulec

zwigkszeniu bior4c pod uwagg fakt, ze w chwili obecnej wystgpuj4 jednostki, w kt6rych

okreSlony lek stanowi ponad 80% wszystkich terapii przewleklego WZW typu C.

Chcialbym r6wnie2 poinformowal, 2e wsp6lny zakup lek6w bgdzie uwzglgdnial

specyfikg kaZdego z oSrodk6w prowadzqcych leczenie pacjent6w oraz wykluczony jest zakup

le czenia zaw ier aj 4cego w swo im schemac ie interferon al fa.

Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia zostanie skonstruowana w taki spos6b,

aby zakupiony zostal lek lub leki rekomendowane w aktualnych wltycznych towarzystw

naukowych o najwyLszym stopniu skutecznoSci.

Poszczeg6lne etapy wsp6lnego zam6wienia s4 bieZqco monitorowane i nie ma

zagrohenia aby w wyniku tej procedury doszlo do przerwania lub spowolnienia leczenia

chorych.

Na zakoriczenie ponownie chcialbym podkreSli6, 2e wsp6lny zakup lek6w stosowanych

w terapii przewleklego wirusowego zapalenia w4troby Epu C nie jest zagroheniem dla

chorych ale szans4 na znaczne zwigkszenie liczby os6b leczonych i by6 moze eradykacjg

wirusa w Polsce w perspektywie kilkunastunajblizszych lat.
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