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Spór specjalistów w sprawie szczepionki na taczk

Warszawa (PAP) - Szczepionka przeciw taczce typu "B", wybrana przez komisj  przetargow  w
ównym Inspektoracie Sanitarnym, nie jest sprawdzona na tyle, by mo na jej u  w szczepieniach

masowych - uwa a cz  specjalistów.

ówny Inspektor Sanitarny Pawe  Policzkiewicz zapewnia, e szczepionka jest bezpieczna, bowiem
jest zarejestrowana w Polsce. Ma opinie specjalistów - m.in. krajowego konsultanta ds. chorób
zaka nych prof. Andrzeja G adysza.

"Ten preparat jest niedostatecznie sprawdzony. Nigdzie na wiecie nie ma szczepie  masowych
preparatami, które nie zosta y dostatecznie d ugo sprawdzone na rynku" - powiedzia  z kolei PAP
krajowy konsultant ds. pediatrii Pawe  Januszewicz.

Francuska szczepionka produkowana w Korei, któr  wybra a komisja przetargowa w G ównej Inspekcji
Sanitarnej, nie ma przeprowadzonych bada  klinicznych czwartej fazy. Szczepienia przeciwko
wirusowemu zapaleniu w troby typu "B" znajduj  si  w kalendarzu obowi zkowych szczepie  dla
ma ych dzieci.

Aby lek móg  zosta  zarejestrowany, musi przej  szereg bada  klinicznych, które udowodni , e jest
skuteczny i ryzyko skutków ubocznych jest ni sze ni  dzia  po danych. Do zarejestrowania leku nie

 wymagane tzw. badania kliniczne czwartej fazy, tzn. sprawdzenie na bardzo du ej populacji jego
skutków ubocznych.

"Skutki uboczne poznaje si  po 5-10 latach. Tak naprawd  badania kliniczne czwartej fazy nigdy si  nie
ko cz " - powiedzia  PAP prof. Jacek Sp awi ski z Instytutu Leków.

Szczepionka, któr  wybra a komisja przetargowa w G ównej Inspekcji Sanitarnej, nie ma d ugiego
okresu bada  klinicznych czwartej fazy.

"W UE producent po zarejestrowaniu leku ma obowi zek sk adania raportu dotycz cego dzia
ubocznych - najpierw co sze  miesi cy, potem co rok" - wyja ni  Sp awi ski.

Wed ug niego, nie zawsze mo na u ywa  argumentu, e dany lek nie ma przeprowadzonych bada
czwartej fazy.

"Lekarz musi zawsze stosowa  zasad  niepewno ci - podaj c lek nigdy nie mo e by  pewny, czy nie
wyst pi  dzia ania niepo dane. Zdrowy rozs dek za  mówi mi, e je li mam do wyboru lek bardziej i
mniej sprawdzony, to wybieram ten bardziej sprawdzony i dop acam ró nic  w cenie" - powiedzia
Sp awi ski. "Z drugiej strony pa stwo mo e powiedzie , e nie ma na to pieni dzy" - zastrzeg .
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Prof. Sp awi ski podkre li , e dzia ania niepo dane jakiego  leku s  cz sto zwi zane z dan
populacj . "Bardzo cz sto wyst puj  u np. kilkutysi cznego pacjenta, bo by  mo e u co
kilkutysi cznego pacjenta wyst puje jaka  anomalia genowa" - powiedzia . Od takiej anomalii mo e
zale  reakcja pacjenta na lek.

Doda , e np. w Szwecji badania kliniczne czwartej fazy pyralginy wykaza y jej du  toksyczno , za
w Izraelu mniejsz . "By  mo e zale y to od rodzaju genów danej populacji" - powiedzia .

Policzkiewicz podkre li , e przetarg by  prawid owy. Komisja przetargowa mia a wybra  jedn  spo ród
czterech szczepionek na WZW "B" zarejestrowanych w Polsce. "Je li s  zarejestrowane, to znaczy, e

 równorz dne. Zak adamy, e s  bezpieczne. Specyfikacja okre la cen  i termin dostawy. Ta oferta
by a atrakcyjna cenowo - o ok. 40 proc. ta sza" - t umaczy  Policzkiewicz.

Przed przetargiem z komisji na znak protestu wycofa a si  prof. Waleria Hryniewicz, dyrektor
Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek.

"Mam al do specjalistów. Stawiali na firm , która mia a wygra " - powiedzia  Policzkiewicz. Doda , e
prof. Hryniewicz jest cz onkini  komisji rejestruj cej leki.

"Je li mia a w tpliwo ci co do tej szczepionki, mog a spróbowa  wycofa  j  z rynku poprzez t
komisj " - powiedzia  Policzkiewicz. Doda , e w trakcie procedury przetargowej dosz o do wielu
nacisków ze strony producentów szczepionek. "W ostatniej chwili zmieni em sk ad komisji
przetargowej" - powiedzia . Doda , e zosta a zwolniona jedna z pracownic GIS.

Policzkiewicz  t umaczy ,  e  specjali ci  s  cz sto  powi zani  z  firmami  farmaceutycznymi,  bowiem to
firmy finansuj  badania, sympozja i kongresy. Wed ug niego nie jest to do ko ca z e, bowiem w innym
przypadku nie by oby pieni dzy na badania.(PAP) jw/ past/ raf/
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