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Recenzja naukowa raportu badawczego „Wirusowe zapalenie 
wątroby typu C - analiza kosztów ekonomicznych i 
społecznych” 
 
• Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota Prezes Polskiej 

Grupy Ekspertów HCV, Kierownik Katedry Chorób 
Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w 
Bydgoszczy  

 
• Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki Konsultant 

krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego Narodowy 
Instytut Zdrowia – PZH, Warszawa 



Liczba pacjentów leczonych z powodu WZW  typu C 

 

• Liczba pacjentów leczonych z powodu wirusowego zapalenia 
wątroby typu C w latach 2010 - 2014, którym świadczenia 
zostały sfinansowane ze środków NFZ we wszystkich rodzajach 
umów wynosiła rocznie około 35 tysięcy osób. 

• Największa liczba pacjentów odnotowana została w 2014 r.  
dotyczyła 36 276 chorych. 

• Największa liczba pacjentów leczonych z powodu WZW typu C, 
w 2014 r. dotyczyła województw: mazowieckiego (8 110 
pacjentów) i śląskiego (4 966 pacjentów). 

• Najmniejsza liczba leczonych pacjentów (499) została wykazana 
w województwie opolskim 



Finansowanie  świadczeń związanych z leczeniem pacjentów z 
WZW  typu C 

• Wartość sfinansowanych świadczeń związanych z 
leczeniem pacjentów z WZW  typu C w latach 2010 – 
2014 we wszystkich rodzajach umów wynosiła rocznie 
od 162 mln zł w 2012 r. do 254 mln zł w 2014 r. 

• Największe wartości sfinansowanych świadczeń 
związanych z leczeniem pacjentów z powodu                  
WZW typu C w 2014 r. odnotowano w województwach: 
mazowieckim (48,5 mln zł) i śląskim (48 mln zł). 



Finansowanie  świadczeń związanych z leczeniem pacjentów z 
WZW  typu C w 2014 r. 

• NFZ sfinansował świadczenia ambulatoryjne dla 23 534 
pacjentów leczonych z powodu WZW typu C (poradnie chorób 
zakaźnych) o wartości 4,64 mln zł oraz dla 248  dzieci świadczenia 
o wartości 48,1 tys. zł 

• NFZ sfinansował świadczenia szpitalne w zakresie chorób 
zakaźnych dla 8 728 pacjentów leczonych z powodu WZW  typu C 
o wartości 27,4 mln zł oraz dla 60 dzieci świadczenia o wartości 
172 tys. zł  

• NFZ sfinansował świadczenia w ramach programu lekowego WZW  
typu C o wartości 22,2 mln zł oraz sfinansował leki o wartości 
194,1 mln zł dla 6 379 pacjentów. 



Świadczenia  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r 

 

Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00–B99) spowodowały 2 mln dni 
absencji chorobowej, w tym: 

 

• przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (B18)               202,4 tys.  

• nowotwór złośliwy wątroby, przewodów żółciowych przewodów 
żółciowych i wewnątrzwątrobowych (C22)                       25,6 tys.,  

• zwłóknienie i marskość wątroby (K74)                               94,7 tys.  

Ewa Karczewicz 

Hanna Zalewska 



Wydatki  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2012 r 

 

 W 2012 r. wydatki ponoszone ze środków FUS, budżetu państwa 
oraz ze środków własnych pracodawców na świadczenia związane 
z niezdolnością do pracy wyniosły z powodu: 

 

• przewlekłe    wirusowe     zapalenia wątroby             49 mln zł . 

• nowotwór złośliwy wątroby                                             6 mln zł,                                                  

• zwłóknienie i marskość wątroby                                    55 mln zł 

 

  Ewa Karczewicz 

Hanna Zalewska 



Utrata produktywności z powodu WZW typu C 

 

• Zakażenia WZW C odpowiadają za 6 877 lat utraconej 
produktywności w Polsce, rocznie.  

 

• Koszty pośrednie wynikające z utraconej z powodu WZW typu C 
produktywności wahają się w zależności od przyjętego podejścia 
implementacyjnego do metody kapitału ludzkiego od ok. 292,23 
mln zł do ok. 361,42 mln zł rocznie.  

Rafał Zyśk 



Lekarze specjaliści  chorób zakaźnych  

• Liczba lekarzy  specjalistów chorób zakaźnych w Polce wynosi 1 367   
aktywnie wykonywało zawód 1 102 specjalistów . 

• Najniższy odsetek aktywnych zawodowo specjalistów chorób 
zakaźnych odnotowano w województwie pomorskim (59,78%), a 
najwyższy w województwie świętokrzyskim (92,86%). 

• Największa liczba specjalistów chorób zakaźnych pracuje w 
województwie mazowieckim (177), małopolskim (114) 

• Najmniej specjalistów chorób zakaźnych pracuje w województwach: 
lubuskim (17), opolskim (20)  



Lekarze specjaliści  chorób zakaźnych  
Najwyższy wskaźnik liczby specjalistów chorób zakaźnych w 
przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców  odnotowano w  podlaskim 
(5,70 specjalistów chorób zakaźnych /100 tys.) Najniższy w lubuskim  
(1,67/100 tys.) 



Rekomendacje  

 

 

1. Opracowanie przez Ministra Zdrowia we współpracy: ze 
środowiskami lekarzy chorób zakaźnych, lekarzy rodzinnych, 
pacjentów, NFZ, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego 
– PZH, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,   
ZUS długofalowej „Strategii prewencji, diagnostyki i leczenia 
WZW typu C w Polsce” będącej integralną częścią 
zaktualizowanego Narodowego Programu Zdrowia.  



Rekomendacje  

 

2. Utworzenie krajowego rejestru pacjentów z WZW typu C 
opartego na rzeczywistych danych NFZ, ZUS, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego - PZH, w celu bieżącej oceny opieki zdrowotnej nad 
pacjentami z WZW typu C w Polsce oraz umożliwienia 
prognozowania trendów epidemiologicznych i planowanych 
zmian nakładów finansowych. 

 



Rekomendacje  

 

3. Uznanie leczenia WZW typu C jako priorytetu zdrowotnego 
państwa ze względu na wysokie koszty społeczne i koszty 
zdrowotne. 

     Należy określić procedury i świadczenia realizowane przez 
świadczeniodawców związane z leczeniem WZW typu C , które 
będą finansowane przez NFZ bez limitów określonych w 
umowie udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. 

 



Rekomendacje  

 

 

4.Opracowanie i wdrożenie Programu profilaktyki WZW typu C                     
w celu zwiększenia identyfikacji osób zakażonych.  

Program powinien być finansowany ze środków NFZ a realizowany 
w ramach umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.  



Rekomendacje  

 

 

5. Wprowadzenie efektywnego modelu finansowania przez NFZ 
procedur związanych z leczeniem WZW typu C w ramach umów 
NFZ, jako nowego typu świadczenia o nazwie: kompleksowa 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z WZW typu 
C, wzorem już funkcjonujących rozwiązań, jak np. kompleksowa 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą. 



Rekomendacje  

 

6. W celu poprawy jakości udzielanych świadczeń z zakresu chorób 
zakaźnych w powiązaniu z optymalnym wykorzystaniem 
zasobów należy wprowadzić dwa poziomy referencyjności dla 
podmiotów leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych                       
z zakresu chorób zakaźnych na postawie kryteriów określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

 



Rekomendacje  

 

 

7. Opracowanie przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego PZH we współpracy ze środowiskiem lekarzy 
specjalistów chorób zakaźnych Mapy potrzeb zdrowotnych                          
w zakresie leczenia chorób zakaźnych z uwzględnieniem 
referencyjności oddziałów chorób zakaźnych. 



http://instytuty.lazarski.pl/izwoz/ 


