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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras 2018-03-01 gavo paklausimą apie hepatito C 

gydymo prieinamumą Baltarusijoje. 

2018 m. vasario  mėn. pranešta, kad viena Baltarusijoje farmacijos gamykla tapo pirmąja 

pritaikiusi naują technologiją ir pagaminusi kombinuotą vaistą virusinio hepatito C gydymui. Anksčiau 

tokie preparatai buvo gaminami tik užsienyje, o baltarusių farmacijos įmonės siūlė vartotojams 

tablečių kompleksą. Dabar du preparatus pakeitė vienas.
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Kad šiuo metu gydymas nuo hepatito C nėra prieinamas visiems sergantiesiems galima 

suprasti iš 2017 m. liepos  mėn. TUT.BY publikuoto straipsnio, kuriame rašoma, kad ,,gydymas nuo 

hepatito C tampa prieinamesnis“. Cituojamas infekcionistas Igoris Karpovas, kuris kalba apie tai, kad 

Baltarusijoje atsirado generinių
2
 preparatų hepatitui C gydyti, o jie yra nepalyginamai pigesni nei 

interferonai
3
. Jis teigia, kad mėnesinis gydymas tiesioginio poveikio preparatu sofosbuviru  yra 404 

rubliai  (apie 170 eurų
4
) 

, dėl kitų tiesioginio poveikio preparatų deramasi, todėl Karpovas išreiškė nuomonę, kad 

,,greitu laiku jie  pas mus bus prieinamomis kainomis“.
5
 

I. Karpovo žodžius patvirtina kitas informacijos šaltinis - interneto puslapis, sukurtas 

informacijai rinkti apie gyvybei svarbius medikamentus infekcinių ligų gydymui. Čia rašoma, kad 

oficiali hepatito C terapija Baltarusijoje yra brangi ir neturinti optimalaus poveikio. Nebrangi 

terapija prieinama tik įsigyjant nelegaliai įvežamus generinius vaistus. Tačiau, pasak šaltinio, situacija 
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Baltarusijoje turėtų pasikeisti, nes 2017 m. rugpjūčio mėn. ,,Gilead“ leido oficialiai Baltarusijoje 

naudoti  trijų savo preparatų nuo hepatitio C generinius vaistus (sofosbubirą, sofosbuvirą/ledipasvirą ir 

sofosbuvirą/velpatasvirą). Be to, vaistinėse pasirodė egiptietiškas sofosbuviro generinis vaistas. Taip 

pat Sveikatos ministerija deklaruoja, kad siekia sumažinti kainas tų preparatų, kurių ,,kaina 

Baltarusijoje didesnė nei kaimyninėse šalyse“. Toliau straipsnyje detaliai aptaria, kokios yra kliūtys, su 

kuriomis susiduriama laukiant prieinamo hepatito C gydymo Baltarusijoje atsiradimo.
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Remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje su chronišku hepatitu C 

gyvena 130-170 milijonų žmonių, Baltarusijoje kasmet nustatoma 4-5,5 tūkstančiai žmonių su 

virusiniu hepatitu C. Nepaisant to, kad liga pasiduoda gydymui, kiekvienais metais mūsų planetoje 

miršta apie 350 tūkstančių segančiųjų. To priežastis ypatingai aukšta vaistų kaina. Nei pacientai, 

nei šalių vyriausybės su vidutinėmis pajamomis  negali sau leisti nusipirkti vaistų.
7
 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl 

informacijos apie kilmės šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos 

šaltiniais. Informacija buvo renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. 

Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl 

konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.  
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