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Rekomendacja nr 21/2010 

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 

z dnia 21 czerwca 2010r. 

w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie 

przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C” 

z wykazu świadczeń gwarantowanych 

 

Prezes Agencji rekomenduje usunięcie z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia 

opieki zdrowotnej „leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C”, 

realizowanego w ramach programu zdrowotnego. 

Uzasadnienie 

Rozwiązania optymalne w danym czasie i na danym poziomie rozwoju danej dyscypliny 

naukowej mogą przestać być zadowalającym rozwiązaniem w świetle późniejszych wyników 

badań i nabywanego doświadczenia. Wiarygodne w danym czasie dowody naukowe, 

w wyniku rozwoju nauki, szczególnie w obszarze zdrowia wymagają przyjęcia nowych 

rozwiązań, które lepiej sprostają wzrastającym oczekiwaniom zdrowotnym społeczeństwa.    

W opiniach ekspertów, w świetle obowiązujących wytycznych praktyki klinicznej, przewlekłe 

wirusowe zapalenie wątroby typu B nie jest w Polsce obecnie leczone zgodnie ze światowymi 

standardami. 

Z uwagi na różnice w diagnostyce i samym procesie terapeutycznym nie ma podstaw 

do łączenia terapii wirusowego zapalenia wątroby typu B i C w jednym programie 

zdrowotnym. 

Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie straciły aktualność.  

Z uwagi na powyższe zasadnym jest zaprzestanie finansowania przez płatnika publicznego 

świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B 

lub C” w dotychczasowym kształcie, przy równoczesnym zapewnieniu pacjentom 

finansowania ze środków publicznych standardów leczenia przewlekłego wirusowego 

zapalenia wątroby zgodnych z najnowszymi „Zaleceniami terapeutycznymi na rok 2010 

leczenia przeciwwirusowego przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B” Polskiej 

Grupy Ekspertów HBV i „Konsensusem dotyczącym leczenia wirusowego zapalenia wątroby 

typu C” Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.  

Zgodnie ze zleceniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2010 r. (znak pisma: MZ-PLE-460-8365-

212/GB/10), w przedmiotowej sprawie nie jest konieczne przygotowywanie raportu 

w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej. 

Podstawa przygotowania rekomendacji  

Rekomendacja została wydana zgodnie z art. 31 e ust. 1, art. 31 f ust. 5 oraz art. 31 h ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. 
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U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), na zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2010 r. 

(znak pisma: MZ-PLE-460-8365-212/GB/10), (oraz w zw. z pismem z dnia 25 marca 2010 r. (znak 

pisma: MZ-PLE-460-8365-230/GB/10)), dotyczące przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji 

w sprawie usunięcia, realizowanego w postaci programu zdrowotnego, świadczenia opieki 

zdrowotnej „Leczenie przewlekłego wzw typu B lub C”, z wykazu świadczeń gwarantowanych, 

po uzyskaniu Stanowiska Rady Konsultacyjnej nr 40/13/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie 

usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie przewlekłego WZW typu B lub C” z wykazu 

świadczeń gwarantowanych. 

 


