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Stimată doamnă, Stimate domn,
În România se estimează că există în prezent aproximativ 600.000 persoane cu
Hepatită C.
În anul 2015 a început derularea unui program prin care 5000 dintre acești pacienţi
pot beneficia de tratament curativ, însă, în conformitate cu reglementările actuale, în
România, un pacient diagnosticat cu Hepatită C trebuie să aștepte să ajungă în stadiul
F4 de fibroză hepatică (ciroză hepatică), astfel încât să fie eligibil pentru tratamentul
curativ.
Chiar și în această situație, statutul de pacient eligibil pentru tratamentul curativ nu
asigură administrarea tratamentului dacă este depășit plafonul limită – există un
maximum de 5000 de pacienți care pot beneficia de acest program la momentul
actual.
Este de neconceput ca un pacient să trebuiască să aștepte să ajungă la stadiul terminal
de fibroză hepatică cauzată de virusul hepatic C pentru a fi eligibil pentru tratamentul
curativ VHC, ca ulterior să trebuiască să acceseze tratamentul pentru fibroză hepatică
în stadiul terminal, al cărui tratament curativ este transplantul hepatic.
Conform recomandărilor europene actuate, toți pacienții, atât cei care nu au urmat
niciun tratament, cat și cei care au primit tratament antiviral, cu boală hepatică cronică
compensată sau decompensată, secundară infecției cu VHC, care doresc să fie tratați
și care nu au nicio contraindicație la tratamentul curativ, ar trebui luați în considerare
pentru acest tratament.

În România, mortalitatea și morbiditatea asociate Hepatitei C sunt extrem de ridicate,
fiind printre cele mai mari din Europa, cu un impact financiar foarte important asupra
sistemului de sănătate.
Având în vedere:
 Drepturile constituționale ce garantează accesul nediscriminativ tuturor
cetățenilor României la tratament și servicii medicale necesare;
 Faptul că nu există nici un criteriu științific care să susțină tratamentul curativ
numai pentru pacienții aflați în stadiul F4;
 Controversa etică a procesului actual de alocare a celor 5000 de doze de
tratament curativ;
 Recomandările europene pentru această categorie de pacienți;
 Terapia alternativă, de facto, care livrează la costuri similare o rată de succes
de 50% față de rata de succes a tratamentului livrată de tratamentul curativ;
 Bolnavii de Hepatită C care nu au șansa să fie vindecați, reprezintă o
împovărare semnificativă asupra cheltuielilor publice rezultate din tratamentul
complicațiilor (ciroză hepatică, cancer hepato-celular etc.), precum și a celor
cu caracter social rezultate din incapacitate temporară de muncă, concedii
medicale și productivitate scazută;
 Cei 595.000 de bolnavi care nu au șansa de a se face auziți și de a putea să își
împărtășească public experiența traiului cu o boală atât de severă.
Prin această petiţie vă adresăm solicitarea de a respecta dreptul pacienţilor la ocrotirea
sănătăţii, drepturi prevăzute în legislaţia actuală, eliminând eşalonat restricţiile privind
pacienţii pentru tratamentul curativ.
Conform recomandărilor europene, tratamentul curativ ar trebui să fie administrat cu
prioritate pacienţilor aflaţi în stadiul F4, cât şi cu stadiul F3, totodată fiind justificat
pentru stadiul F2.
În acest sens, vă solicităm extinderea criteriilor de accesabilitate la tratamentul curativ
până la F3 până la sfarşitul anului 2016, iar în decursul anului 2017 până la F2.
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