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Якщо у вас є додаткові запитання
щодо того, як передається гепатит С,
зверніться до свого лікаря, медсестри

чи іншого медичного працівника.

Більше інформації можнаотримати на сайті:
wyleczhcv.pl

і
зателефонувавши на БЕЗКОШТОВНУ

гарячу лінію, яку веде Асоціація
«Podwale Siedem»

номер телефону: +48 669 050 521*
з понеділка по п’ятницю, 

з 16:00 до 20:00.

*вартість дзвінків згідно тарифів оператора  
Гаряча лінія працює польською мовою

Ви також можете звернутись за
підтримкою до Фонду «Gwiazda Nadziei»:

www.gwiazdanadziei.pl.

Аналіз на антитіла
Коли організм бореться з вірусом, щоб його нейтралізувати, 
імунна система виробляє антитіла.Їх виявлення дозволяє 
лікарям підтвердити, чи був конкретний тип вірусу
коли-небудь у вашому організмі.

Матеріал підготовлений на основі медичної консультації
доктора Івони Берешиньської

Не забувайте дотримуватися двох основних порад,
щоб уникнути інфікування в майбутньому:

Завдяки багатолітнім клінічним дослідженням вдалося 
розробити терапію, яка дає реальний шанс вилікувати інфекцію, 
а лікування зазвичай триває 8-12 днів.5

не використовуйте предмети, на яких
може знаходитись кров, наприклад,
загальні зубні щітки, бритви,
електробритви, голки або шприци;

уникайте незахищеного сексуального
контакту, при якому можливий контакт
крові з кров’ю.

Проведений аналіз не виявив
наявності антитіл до HCV?

Якщо результат аналізу вказує 
на виявлення гепатиту С, 
зверніться до свого сімейного 
лікаря для отримання 
направлення в гепатологічну 
клініку.

Рекомендуйте своїм близьким  
також здати аналіз. Раннє виявлення 
гепатиту С дає кращий прогноз 
дляпацієнтів.



мають підвищену активність
амінотрансфераз

Рекомендується, щоб аналіз на  
наявність антитіл до HCV, зокрема,  
здали пацієнти, які:

були госпіталізовані принаймні
тричі в житті

отримували кров або продукти
крові до 1992 р.

мають захворювання печінки або
існує підозра на таке захворювання

піддавались медичним і немедичним
процедурам, при яких була порушена
цілісність шкіри

піддавались діагностичним
процедурам, таким як колоноскопія
або гастроскопія

вживають або вживали в минулому
внутрішньовенні наркотичні препарати

Хто повинен здати
аналізи на гепатит
C у першу чергу?

У Польщі найпоширенішими інфекціями є зараження вірусом 
гепатиту С генотипів 1, 3 і 44. Незважаючи на багаторічні 
поглиблені дослідження, ефективну вакцину так  
і не вдалось створити.

(перша стадія формування рубцевої
тканини в печінці),

(ушкодження наступних здорових клітин
печінки внаслідок розростання рубцевої тканини).

Що таке гепатит?

Гепатит С - це запалення, спричинене вірусом, який ушкоджує 
клітини печінки. Через кілька років гепатит може призвести до 
пошкодження печінки і таких ускладнень, як:

За оцінками Всесвітньої організації охорони
здоров’я у світі налічується близько 71 мільйона
інфікованих осіб1.

фіброз

цироз

Чому варто проходити 
обстеження?
Гепатит С відомий як «тихий вбивця», оскільки спочатку 
інфекція зазвичай протікає безсимптомно.
Можуть з’явитися неспецифічні симптоми, а саме:

Вірус може не проявлятись протягом кількох десятиліть, 
руйнуючи за цей час печінку. Тривале захворювання печінки 
може призвести до цирозу або печінкової недостатності.

втома, біль у суглобах, апатія

Виявлення вірусу в організмі дозволяє застосовувати відповідну 
терапію, яка призводить до припинення запального процесу  
і покращення функції печінки.

Посилання:
1. Dore GJ, i in. Estimating HCV disease burden—volume 4 (editorial). J Viral Hepat. 2017;24(Suppl. 2):4-7. https:// doi.
org/10.1111/jvh.12763. 2. Halota W, Flisiak R, Juszczyk J, et al. Recommendations of the Polish Group of Experts for HCV for 
the treatment of hepatitis C in 2020. Clinical and Experimental Hepatology. 2020;6(3):163-169. doi:10.5114/ ceh.2020.98606. 
3. «Профілактика інфікування вірусом гепатиту C» як приклад комплексних дій у сфері публічної охорони здоров’я для 
зменшення кількості інфекцій, які передаються через кров, у Польщі; Колективна робота під редакцією проф., д-р габ. 
Мирослава Яна Висоцького, проф., д-р габ. Анджея Зелінського, д-р габ. Рафала Герчинського; Національний інститут 
громадського здоров’я – Національний інститут гігієни, Варшава, 2017. 4. Flisiak R, i in. Clin Exp HEPATOL 2016; 2, 4: 144–
148; DOI: 10.5114/ceh.2016.63871. 5. Flisiak R, i in. Pol Arch Intern Med. 2020; 130 (2): 163-172; doi:10.20452/pamw.15181

Неможливо заразитись 
гепатитом С під час виконання 
звичайних дій, таких як 
тримання за руки, поцілунки, 
пиття з однієї склянки або 
користування одним туалетом
з інфікованою людиною.

інфікованих 
гепатитом C

В Польщі  
проживає близько

тис. осіб2

150 не знають 
про своє 
захворювання3

 86%


