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OPIS PROBLEMU 

Większość przypadków zakażeń HCV przebiega w sposób przewlekły                     

i zwykle  w pierwszym okresie, który może trwać od kilku do kilkudziesięciu lat, 

zakażenie to przebiega bezobjawowo. W związku z tym zakażenia HCV są 

rozpoznawalne niemal wyłącznie w trakcie przesiewowych badań 

laboratoryjnych. Do większości zakażeń wirusem HCV dochodzi w wyniku 

naruszenia ciągłości tkanek, w szczególności w trakcie drobnych zabiegów 

medycznych iniekcji, pobrań krwi, usuwania znamion, zabiegów 

stomatologicznych czy kosmetycznych) wykonywanych z naruszeniem procedur 

higieniczno – sanitarnych.  

Z uwagi na brak metod zapobiegania zakażeniom HCV w drodze szczepień 

ochronnych, szerzeniu się zachorowań na WZW typu C można zapobiec jedynie 

w drodze działań profilaktycznych polegających na utrzymaniu wysokich 

standardów higieniczno – sanitarnych wykonywania świadczeń zdrowotnych 

oraz zabiegów o charakterze niemedycznym, przebiegających z naruszeniem 

ciągłości tkanek.  

W ramach aktualnie obowiązujących przepisów lekarz POZ nie jest uprawniony 

do wydania skierowania na badanie na obecność przeciwciał anty-HCV 

finansowane w ramach NFZ. Badanie to należy do kompetencji lekarza 

specjalisty, co wiąże się z utrudnionym dostępem.  

POTRZEBA WDROŻENIA PROGRAMU 

Konieczność wdrożenia programu wczesnego wykrywania zakażeń HCV wynika 

z niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa HCV, braku szczepionki 

przeciw wirusowi oraz niskiej wiedzy pacjentów na temat zagrożeń zakażeniem 

wirusa i w konsekwencji zachorowania na WZW typu C. Brak szczepionki 

przeciw HCV ogranicza możliwość działań prewencyjnych i ochronnych,                        

w związku z czym konieczne jest stworzenie dostępu do badań diagnostycznych 

umożliwiających wczesne wykrycie obecności wirusa HCV w organizmie. 

Wczesne wykrycie zakażenia wirusem HCV zwiększa szanse na skuteczne 

leczenie przeciwwirusowe i daje większe szanse na wyleczenie.  

 



CZAS TRWANIA PROGRAMU 

Program wczesnego wykrywania zakażeń HCV będzie realizowany                                

od 07.05.2018 r. do 31.12.2018 r.  

 

CEL PROGRAMU 

Celem programu wczesnego wykrywania wirusa HCV poprzez wykonanie badań 

przesiewowych jest: 

 wzrost świadomości pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia                                

w Skarszewach w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem HCV 

poprzez popularyzacje właściwych nawyków ograniczających szerzenie 

się wirusa 

 identyfikacja osób zakażonych wirusem HCV oraz wymagających leczenia 

przeciwwirusowego poprzez wykonanie badań na obecność przeciwciał 

wirusa HCV w surowicy krwi 

 kierowanie osób zakażonych wirusem HCV przez lekarzy POZ do dalszej 

diagnozy i leczenia w poradni specjalistycznej. 

 

OCZEKIWANE EFEKTY 

 

1. Wzrost świadomości i wiedzy pacjentów GOZ w Skarszewach dotyczącej 

zapobiegania zakażeniom wirusa HCV, co spowoduje zmniejszenie liczby 

zakażeń i zachorowań. 

2. Określenie skali zakażeń wirusem HCV i zapobieżenie jego dalszego 

rozszerzania. 

3. Kierowanie przez lekarzy POZ osób zakażonych wirusem HCV do dalszej 

diagnostyki i leczenia. 

 

ADRESACI PROGRAMU 

 Adresatami programu wczesnego wykrywania zakażenia wirusem HCV są 

pacjenci zapisani do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach oraz Filii GOZ 

w Pogódkach powyżej 18 roku życia, z grupy podwyższonego ryzyka tj.: 

 pracownicy opieki zdrowotnej, 

 osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie HCV, 



 osoby, u których przeprowadzano zabiegi medyczne, diagnostyczne lub 

kosmetyczne, 

 osoby hospitalizowane, 

 osoby, które przyjmowały dożylne narkotyki, 

 osoby mieszkające z osobą zakażoną wirusem HCV, 

 osoby, u których stwierdzono nieprawidłowy wzrost enzymu 

aminotransferazy  ALT 

 osoby , które przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 

 osoby, które były leczone z powodu WZW typu B. 

Każda osoba może wziąć udział w badaniu tylko raz, jednak w przypadku 

pozytywnego wykrycia przeciwciał anty-HCV test będzie przeprowadzony 

powtórnie w ramach programu.  

 

TRYB ZAPRSZANIA DO PROGRAMU WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAKAŻENIA 

WIRUSEM HCV 

 

Pacjenci Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach oraz Filii GOZ Pogódkach 

będą zapraszani do programu poprzez: 

 Informację o programie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Skarszewach (www.goz.skarszewy.pl)  oraz Urzędu Miejskiego 

w Skarszewach (www.skarszewy.pl)  

 Informacje o programie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach 

oraz Filii GOZ w Pogódkach 

 Dystrybucje plakatów informacyjnych na terenie Gminy Skarszewy 

 

REALIZACJA PROGRAMU 

 Akcja informacyjna o realizowanym programie skierowana do pacjentów 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach oraz Filii GOZ Pogódkach – 

informacja na stronach internetowych, plakaty, 

 Uzyskanie zgody pacjenta na wykonanie badań przesiewowych                             

w kierunku wykrycia zakażenia wirusem HVC ( załącznik nr 1), 

 Wypełnienie anonimowej ankiety kwalifikującej do przeprowadzenia 

badania krwi na obecność przeciwciał anty-HCV (załącznik nr 2), 

 Pobór surowicy krwi w osób powyżej 18 roku życia z grupy 

podwyższonego ryzyka w kierunku wykrycia zakażeń wirusem HCV.  

http://www.goz.skarszewy.pl/
http://www.skarszewy.pl/


 W przypadku pozytywnego wykrycia przeciwciał anty-HCV test będzie 

przeprowadzony powtórnie w ramach programu.  

 Przekazanie pacjentom z dwukrotnie dodatnim wynikiem testu informacji 

o konieczności udania się do lekarza POZ w celu uzyskania skierowania 

do poradni specjalistycznej celem pogłębionej diagnostyki i dalszego 

leczenia.  

 

KRYTERIA I SPOSÓB KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW 

Programem zostaną objęte osoby z grupy podwyższonego ryzyka, które spełnią 

następujące kryteria: 

 wiek powyżej 18 roku życia, 

 zapisani do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach oraz Filii GOZ 

Pogódkach, 

 wypełnią ankietę kwalifikującą do przeprowadzenia badania krwi na 

obecność przeciwciał anty-HVC, 

 wyrażą zgodę na przeprowadzenie badania w kierunku zakażenia HCV 

oraz osoby, które spełnią jedno z poniższych kryteriów: 

 pracownicy opieki zdrowotnej, 

 osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie HCV, 

 osoby, u których przeprowadzano zabiegi medyczne, diagnostyczne lub 

kosmetyczne, 

 osoby hospitalizowane, 

 osoby, które przyjmowały dożylne narkotyki, 

 osoby mieszkające z osobą zakażoną wirusem HCV, 

 osoby, u których stwierdzono nieprawidłowy wzrost enzymu 

aminotransferazy  ALT 

 osoby , które przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 

 osoby, które były leczone z powodu WZW typu B. 

 

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH PROGRAMU 

 

Badaniami zostaną objęcie pacjenci spełniający kryteria programu. Badania 

przesiewowe będą prowadzone w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia                         

w Skarszewach oraz Filii GOZ Pogódkach w godzinach pracy laboratorium. 

Badania zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich warunków 



hignieczno – sanitarnych. Osoby u których zostanie wyryty dwukrotny 

pozytywny wynik testu na obecność przeciwciał anty-HCV we krwi będą 

umówione na wizytę do lekarza POZ, który wyda skierowani do poradni 

specjalistycznej, gdzie będą  przeprowadzone dalsze badania diagnostyczne                         

w celu potwierdzenia bądź wykluczenia czynnego zakażenia.  

 
 

 

 

 


