
 

CHOROBA PRZEZ DŁUGI CZAS MOŻE NIE DAWAĆ  
ŻADNYCH OBJAWÓW I POZOSTAWAĆ W UKRYCIU,  

A NIELECZONA POWODOWAĆ MARSKOŚĆ I RAKA WĄTROBY.   

Jeżeli jesteś mieszkańcem powiatu kartuskiego 
w wieku 18-65 lat skorzystaj z darmowego testu 

na obecność przeciwciał anty-HCV we krwi

Badania są wykonywane w ramach „Programu profilaktyki 
zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego  

na lata 2020-2022”, który jest finansowany z budżetu  
Powiatu Kartuskiego.

- osoby w wieku od 18 do 65 lat,
- zameldowani na terenie powiatu kartuskiego,
- osoby, które wypełnią ankietę kwalifikującą  
  do przeprowadzenia badania krwi na obecność 
  przeciwciał anty-HCV, 
- osoby, które wyrażą zgodę na przeprowadzenie 
  badania w kierunku zakażenia HCV,

- są pracownikami opieki zdrowotnej,
- podejrzewają u siebie zakażenie HCV,
- były hospitalizowane,
- miały przeprowadzane zabiegi diagnostyczne  
  i zabiegi medyczne,
- posiadają tatuaż i/lub kolczyki,
- przyjmowały dożylnie narkotyki,
- mieszkają lub mieszkały z osobą zakażoną  
  wirusem HCV,
- stwierdzono u nich nieprawidłowy wzrost enzymu 
  aminotransferazy alaninowej (ALT),
- przebywały w zakładzie karnym lub  
  areszcie śledczym,
- były leczone z powodu przewlekłego WZW typu B.

Pozytywny wynik testu na obecność przeciwciał we 
krwi nie oznacza jeszcze choroby. Może świadczyć  
o tym, że byliśmy zakażeni, ale organizm sam  
pokonał wirusa. W takiej sytuacji konieczne jest  
jednak udanie się do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej po skierowanie do specjalisty chorób  
zakaźnych, który zleci dalszą diagnostykę.   

ZRÓB BEZPŁATNE BADANIE KRWI  
I SPRAWDŹ CZY NIE JESTEŚ ZAKAŻONY 
WIRUSEM HCV!

z  badań mogą skorzystać:

oraz spełnią jedno z poniższych kryteriów:

BEZPŁATNIE BADANIE KRWI NA OBECNOŚĆ 
PRZECIWCIAŁ ANTY-HCV MOŻNA 
WYKONAĆ W PUNKTACH POBRAŃ:

Pomóż nam poznać 
wiedzę mieszkańców 
na temat zakażenia wirusem HCV  
i wypełnij krótką ankietę 
dostępną na stronie internetowej 
Powiatu Kartuskiego:  
www.kartuskipowiat.com.pl 
w zakładce „Dla mieszkańców”- 
„Ochrona i Promocja Zdrowia” 
lub zeskanuj kod QR  
Dziękujemy!

DIAGNOSTYKI SPÓŁKA AKCYJNA



Co to jest HCV?

Jak przenosi się wirus HCV?

WIRUS HCV PRZENOSI SIĘ PRZEZ KONTAKT  
Z ZAKAŻONĄ KRWIĄ 

WCZESNE WYKRYCIE CHOROBY  
TO WIĘKSZA SZANSA NA WYLECZENIE

WIRUSEM HCV MOŻNA SIĘ ZARAZIĆ  
PODCZAS...

HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest to groźny wirus wywołujący  
zapalenie wątroby typu C (WZW C). Zakażenie wirusem HCV 
przebiega u większości osób bez charakterystycznych objawów 
i może się ujawnić po wielu latach trwania, powodując marskość 
lub raka wątroby. Choroba potrafi nawet przez kilkadziesiąt lat 
nie dawać żadnych objawów. W tym jednak czasie uszkadza 
wątrobę chorej osoby. WZW C wykrywa się często przypadkowo 
po wielu latach, gdy pojawiają się poważne skutki uszkodzenia 
wątroby. W 15-50% przypadków obserwuje się samoistną elimi-
nację wirusa. 

Większość ostrych zakażeń HCV przebiega bezobjawowo,  
czego skutkiem jest utajony rozwój choroby. Ok. 80-85% ostrych 
zakażeń HCV przechodzi w postać przewlekłą, powodując nie-
korzystne następstwa. Najgorszym powikłaniem przewlekłego 
zakażenia HCV jest marskość i rak wątroby. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia 95% osób zakażonych nie jest świadomych, 
że ma wirusa HCV. Szacuje się, że w Polsce może być zakażo-
nych ok. 150 tys. osób.       

Około 80% osób zakażonych nie zauważa u siebie żadnych  
objawów. Niekiedy u osób zakażonych występują objawy: 

- przewlekłe zmęczenie, 
- nadmierna senność, 
- osłabienie,  
- utrata apetytu, 
- grypopodobne: bóle mięśni, stawów i stany  
  podgorączkowe,
- żółte zabarwienie skóry, 
- nudności, wymioty, 
- zmniejszenie masy ciała, 
- świąd skóry, 
- powiększenie wątroby i śledziony, 
- żółte zabarwienie twardówek, 
- depresja,
- wzdęcia.    

- osoby, u których kiedykolwiek w przeszłości wykryto 
  nawet nieznacznie przekraczający górną granicę 
  normy poziom enzymów wątrobowych, 
- osoby korzystające ze wspólnych narzędzi 
  kosmetycznych i szczoteczek do zębów, 
- osoby, u których zostały wykonane zabiegi chirurgiczne 
(np.: usuwanie znamion, usuwanie zęba), dializy,  
badania endoskopowe, iniekcje, pobieranie krwi. 

Wczesne wykrycie choroby umożliwia podjęcie leczenia, które 
u większości chorych prowadzi do wyleczenia oraz zapobiega 
postępowi choroby. Aktualnie dostępne, nowoczesne meto-
dy leczenia charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością  
i bezpieczeństwem. Podstawowym badaniem pozwalają-
cym na wstępne wykrycie zakażenia jest oznaczenie we krwi 
przeciwciał anty-HCV. Osoby z wynikiem pozytywnym będą 
kierowane do poradni chorób zakaźnych, w której zostaną 

przeprowadzone dalsze badania diagnostyczne w celu po-
twierdzenia lub wykluczenia czynnego zakażenia. Z uwagi 
na brak metod zapobiegania zakażeniom HCV w drodze 
szczepień ochronnych, szerzeniu się zachorowań na wi-
rusowe zapalenie wątroby typu C można zapobiec jedynie  
w drodze działań nieswoistych polegających na wdrożeniu 
i utrzymaniu wysokich standardów higieniczno-sanitar-
nych wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz zabiegów  
o charakterze niemedycznym, przebiegających z naruszeniem 
ciągłości tkanek. Szybkie wykrywanie i skuteczne leczenie 
osób zakażonych zapobiega przenoszeniu wirusa HCV oraz 
jest formą profilaktyki. 

Szczególną uwagę należy zwracać na stosowanie  
w placówkach medycznych, jak i pozamedycznych  
(salonach kosmetycznych, studiach tatuażu) procedur 
zapobiegających zakażeniom: 
- zasady bezpiecznych iniekcji w tym używanie jałowego 
  sprzętu jednorazowego użytku i właściwe postępowanie  
  z opakowaniami wielodawkowymi, 
- zachowanie zasad aseptyki (otwieranie sprzętu jałowego  
  bezpośrednio przed zabiegiem, mycie rąk i używanie
  rękawic jednorazowych zmienianych do każdego zabiegu,  
  rozdzielenie obszaru przygotowania leków od obszaru  
  przechowywania zużytego sprzętu), 
- właściwa sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku, 
- odpowiednie postępowanie ze żutym sprzętem, 
- odpowiednia dezynfekcja powierzchni, które uległy  
  skażeniu materiałem biologicznym. 

Wirus HCV przenosi się głównie przez krew. Do większości  
zakażeń wirusem HCV dochodzi w wyniku naruszenia ciągłości 
tkanek, w szczególności w trakcie drobnych zabiegów medycz-
nych (iniekcji, pobrań krwi, usuwania znamion, zabiegów sto-
matologicznych oraz zabiegów upiększających) wykonywanych  
z naruszeniem procedur higieniczno-sanitarnych. 

Każdy może zostać zakażony wirusem HCV, 
do grup szczególnego ryzyka zalicza się: 

- osoby korzystające z zabiegów upiększających  
  (kolczykowanie, tatuaż), 
- osoby zażywające narkotyki drogą dożylną, 
- osoby mające ryzykowne kontakty seksualne, 
- osoby, które miały przetaczaną krew lub preparaty 
  krwiopochodne przed 1992 r., 
- osoby zakażone HIV, 
- osoby chore na hemofilię, 
- osoby z przebytym WZW typu B,
- osoby, które były hospitalizowane, 

Jakie są objawy zakażenia HCV?

Jakie są korzyści z wykonania badania  
w kierunku zakażenia HCV i leczenia?


