
AKCJA SPECJALNA JEST KWALIFIKACYJNY DO BEZPŁATNEJ DIAGNOSTYKI HCV" 009094363HCV - sprawdź, czy nie jesteś zakażony!
Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby

28 lipca obchodzimy Światowy Dzień WZW. Wśród wirusów wywołujących chorobę jednym z najbardziej niebezpiecznych jest HCV. 
Prowadzi on do rozwoju wirusowego zapalenia wątroby typu C. Na szczęście od kilku lat istnieje skuteczne u blisko 100% pacjentów i w pełni 
refundowane w ramach NFZ leczenie. Sprawiło ono, że WZW typu C jest pierwszą i póki co jedyną przewlekłą infekcją wirusową, którą możemy 
w pełni wyleczyć. Nadal jednak istnieje bariera sprawiająca, że dla wielu osób konsekwencje choroby są tragiczne. Barierą tą jest niska świadomość 
zakażenia HCV wśród społeczeństwa. Aż 86%’ spośród wszystkich zakażonych nie wie, że wirus niszczy ich wątrobę, mogąc prowadzić do śmierci. 
Można łatwo to zmienić, wykonując test z krwi pobranej z palca i rozpoczynając szybkie leczenie. Do końca roku bezpłatne testy wykonywane są 
we wszystkich punktach pobrań ALAB laboratoria na terenie całego kraju.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C 
(WZW C) przez wiele lat nie daje 
żadnych charakterystycznych objawów, 

a jeżeli już występują, to są bardzo nie
swoiste (zmęczenie, osłabienie, bóle 
stawów). Nie identyfikujemy ich zwykle 
z WZW C. Wielokrotnie nie sq również 
na tyle dokuczliwe, aby zaniepokoić 
pacjenta. Sprawia to, że postawienie 
właściwej diagnozy bywa trudne. W tym 
czasie wirus po cichu wyniszcza wątro
bę. Co więcej, zakażona osoba może 
nieświadomie przenosić go na innych. 
Priorytetem jest zatem wczesna diag
nostyka, dzięki której będziemy mogli 
skutecznie leczyć chorych - mówi prof. 
Robert Flisiak, Prezes Polskiego Towa
rzystwa Epidemiologów i Lekarzy Cho
rób Zakaźnych oraz Kierownik Kliniki 
Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uni
wersytetu Medycznego w Białymstoku.

Jeden na 250 Polaków zakażony!

Szacunki mówią, że 150 0002 osób 
w Polsce może być zakażonych HCV. 
Oznacza to, że wirus może być we krwi 
jednej na ok. 250 osób w naszym kraju. 
Statystyki te są tym bardziej zatrważa
jące, że aż 86% z nich o tym nie wie! 
Świadomość jest tak niska ze względu

na bardzo długi okres bezobjawowego 
rozwijania się choroby, a także nie
zwykle łatwą drogę przenoszenia się 
wirusa. Zdarzyć się to może podczas 
przerwania ciągłości skóry i kontak
tu krwi z nawet niewielką ilością krwi 
zakażonej. Większość ludzi przynaj
mniej raz w życiu była w sytuacji, 
w której wirus mógł się dostać do 
ich organizmu. Jakie są to sytuacje? 
Np. wizyta u stomatologa, kosmetyczki 
czy fryzjera. Szczególnie czujni powinni 
być ci, którzy byli wielokrotnie hospi
talizowani, przechodzili transfuzje krwi 
przed 1992 r„ przyjmują lub przyjmo
wali dożylnie narkotyki, mieli kontakty 
seksualne bez zabezpieczeń lub mają 
wyniki badań wątrobowych (ALAT, 
AspAT, ALP) powyżej normy.

Światowy Dzień WZW

Celem Światowego Dnia Wirusowego 
Zapalenia Wątroby (obchodzonego 
co roku 28 lipca) jest podnoszenie 
świadomości społeczeństwa w za
kresie WZW B i C - chorób uznanych 
przez Światową Organizację Zdrowia 
za jedne z największych wyzwań zdro
wotnych na świecie, porównywalnych 
z HIV, gruźlicą czy malarią. Z tego

względu WHO określiło wytyczne 
i przyjęło plan działań, zmierzający do 
eliminacji WZW do 2030 r. Podczas 
kiedy głównym narzędziem do walki 
z WZW B jest szczepionka, przy WZW 
C istnieją skuteczne terapie eliminują
ce wirusa z organizmu niemal w 100%. 
Zostały one wprowadzone do refunda
cji w ramach programu lekowego „Le
czenie przewlekłego WZW typu C tera
pią bezinterferonową'. Majgc skuteczne 
narzędzie w rękach, którym Jest program 
lekowy Ministerstwa Zdrowia w zakresie 
WZW C, nie możemy ustać w poszu
kiwaniach osób dalej nieświadomych 
swojego zakażenia. Wszystkie nasze 
działania idq w tym kierunku: odnaleźć 
I wyleczyć, a tym samym zatrzymać 
przenoszenie wirusa. Apeluję do wszyst
kich - badajcie się! Niech zbliżający 
się Światowy Dzień WZW będzie do 
tego pretekstem. Test jest prosty i szyb
ki, a może uratować życie Tobie lub 
Twoim bliskim - mówi Barbara Pep- 
ke, Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei 
i Lider Koalicji Hepatologicznej.

Daj się odnaleźć!

Do końca roku (lub do wyczerpania 
zapasów) we wszystkich punktach po

brań ALAB laboratoria na terenie całej 
Polski można przebadać się pod kątem 
HCV. Test jest prosty, szybki i bezpiecz
ny. Polega na nakłuciu opuszki palca
1 pobraniu na test kasetowy 1-2 kropli 
krwi. Wynik znany jest już po ok. 15 mi
nutach. Jeśli u kogoś test anty-HCV oka- 
że się dodatni, przeprowadzimy dalszą, 
bezpłatną diagnostykę, aby potwierdzić 
lub wykluczyć zakażenie. Jeśli zostanie 
ono potwierdzone, pacjent otrzyma 
informację, gdzie może się udać, aby 
podjąć leczenie - mówi lek. med. Aga
ta Strukow, Dyrektor ds. Marketingu 
Medycznego z ALAB laboratoria. Wie
rzę, że wspólnymi siłami uda nam się 
wygrać z HCV i uratować życie tysięcy 
Polaków - dodaje Barbara Pepke.

’ .Zapobieganie zakażeniom HCV‘ jako przykład 
zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym 
na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych 
w Polsce; Praca zbiorowa pod red.: Prof. dr hab. 
Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. Andrzej Zieliń
ski, Dr hab. Rafał Gierczyński; Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 
Warszawa 2017.
2 Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV do
tyczące leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu 
C w roku 2018; Waldemar Halota, Robert Flisiak, Ja

cek Juszczyk, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłow
ska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz; Polska 

Grupa Ekspertów HCV, Hepatologia 2018; 18:1-9.

AŻ 86% ZAKAŻONYCH HCV
NIE WIE O SWOJEJ CHOROBIE.1

W ALAB

BEZPIECZNY 
wystarczy kilka kropli 

krwi pobranych z palca

SZYBKI
po 15 minutach 

otrzymasz wynik

BEZPŁATNY 
w punktach pobrań 

ALAB laboratoria

Adresy placówek, w których można skorzystać z bezpłatnego testu kwalifikującego do dalszej diagnostyki HCV, 
znajdują się na stronie http://www.alablaboratoria.pl/HCV ALAB laboratoria obbvie PL
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