
Wirusowe zapalenie 
wątroby typu C

(WZW typu C)
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Jeśli masz dodatkowe pytania  
dotyczące przenoszenia WZW typu C, 

porozmawiaj z lekarzem, pielęgniarką lub 
innym pracownikiem służby zdrowia.

Więcej informacji na stronie:
wyleczhcv.pl

oraz
pod numerem BEZPŁATNEJ infolinii prowadzonej 

przez Stowarzyszenie “Podwale Siedem”
Telefon: 669 050 521*

od poniedziałku do piątku,  
w godzinach 16:00-20:00

*koszt połączenie wg taryfy operatora.

Możesz też zwrócić się o wsparcie  
do Fundacji Gwiazda Nadziei: 

www.gwiazdanadziei.pl

Badanie przeciwciał
Gdy organizm walczy z wirusem w celu jego unieszkodliwienia, 
układ odpornościowy wytwarza przeciwciała. Ich wykrycie pozwala 
lekarzom potwierdzić, czy określony typ wirusa był kiedykolwiek 
obecny w Twoim organizmie.

Materiał powstał w oparciu o konsultację medyczną  
dr Iwony Bereszyńskiej  

Pamiętaj, aby stosować się do dwóch podstawowych wskazówek 
w celu uniknięcia zakażenia w przyszłości:

Dzięki wieloletnim badaniom klinicznym udało się stworzyć terapie,
które dają realną szansę wyleczenia zakażenia, a leczenie trwa
najczęściej 8-12 tygodni.5

nie korzystaj z przedmiotów, na których może się 
znajdować krew, np.: ze wspólnych szczoteczek 
do zębów, maszynek do golenia, golarek 
elektrycznych, igieł lub strzykawek;

unikaj seksu bez zabezpieczenia, podczas którego 
może dojść do kontaktu krwi z krwią.

Wykonane badanie nie wykazało
obecności przeciwciał anty-HCV?

Jeśli wynik badania wskazuje na 
wykrycie WZW typu C, skontaktuj 
się ze swoim lekarzem rodzinnym, 
aby otrzymać skierowanie  
do poradni hepatologicznej.

Zachęć swoich bliskich, aby oni również 
się przebadali. Wcześnie wykryta infekcja 
WZW typu C daje lepsze rokowania  
dla pacjentów.



mają podwyższoną aktywność 
aminotransferaz 

Wskazane jest, aby badania anty-HCV  
wykonywane były m.in. u pacjentów, którzy:

byli hospitalizowani przynajmniej 
3-krotnie w życiu  

otrzymywali krew lub produkty 
krwiopochodne przed 1992 r.

mają rozpoznanie lub podejrzenie  
jakiejkolwiek choroby wątroby

poddawali się zabiegom medycznym  
i niemedycznym, podczas których 
dochodziło do naruszenia ciągłości skóry 

byli poddawani procedurom diagnostycznym 
takim jak np. kolonoskopia czy gastroskopia

używają lub używali w przeszłości dożylnych 
środków odurzających

Kto w pierwszej 
kolejności powinien  
wykonać badanie  
w kierunku HCV?

W Polsce najczęściej występują zakażenia genotypem 1, 3 i 4 wirusa
zapalenia wątroby typu C (HCV) 4. Mimo wieloletnich zaawansowanych
badań nie udało się wynaleźć skutecznej szczepionki.

(pierwszy etap powstawania blizn w wątrobie),

(uszkodzenie kolejnych zdrowych komórek 
wątroby przez przyrost blizn).

Czym jest 
WZW typu C?

WZW typu C to zapalenie wywoływane przez wirusa, który uszkadza 
komórki wątroby. Po kilku latach zapalenie wątroby może prowadzić 
do jej uszkodzenia i takich powikłań jak:

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie 
jest zakażonych ok. 71 mln osób1.

zwłóknienie

marskość

Dlaczego warto się badać?

WZW typu C nazywany jest „cichym zabójcą”, gdyż początkowo  
zakażenie przebiega zwykle bezobjawowo.

Nawet przez kilkadziesiąt lat wirus może pozostać niewykryty, 
niszcząc w tym czasie wątrobę. Długotrwały proces chorobowy 
w wątrobie może doprowadzić do rozwoju marskości lub 
niewydolności tego narządu.

Mogą pojawiać się niespecyficzne objawy tj.:

zmęczenie, bóle stawów, apatia

Wykrycie wirusa w organizmie umożliwia zastosowanie 
odpowiedniej terapii, która prowadzi do zahamowania procesu 
zapalnego i poprawy funkcjonowania wątroby.
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Nie zakazimy się WZW typu C
podczas zwykłych czynności,
takich jak trzymanie się za ręce,
całowanie, picie z tej samej szklanki,
czy korzystanie z tej samej toalety
co zakażona osoba.

zakażonych  
WZW typu C

W Polsce żyje około 

tys. osób2

150 nie wie o swojej 
chorobie3
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