




HCV w pigułce

 71 mln osób przewlekle zakażonych HCV na świecie  

 

 399 tys. osób umiera co roku z powodu przewlekłych następstw 

zakażenia HCV (marskość, rak wątrobowokomórkowy) 

 

 1,75 mln nowych zakażeń HCV odnotowanych globalnie w 

2015 r.  

 

 o 29%  wzrosła liczba  rejestrowanych zachorowań na WZW C w 

28 krajach UE w okresie 2006-2014 , najintensywniejszy wzrost po 

2010 r. 

 

 95% osób zakażonych można całkowicie wyleczyć dzięki 

nowoczesnym lekom antywirusowym 

 
Według danych WHO i ECDC z 2017 r. 

 





 ok. 1%  - rozpowszechnienie anty-HCV  

 

 0,4 % - rozpowszechnienie HCV RNA dla ogółu 

dorosłych 

 

 22% - odsetek osób HCV RNA (+), które są 

świadome swojego zakażenia 

 

 brak wyodrębnionej kohorty wiekowej  

 
 

Źródło - Badanie epidemiologiczne przeprowadzone w okresie 2012-2016, na grupie 23 tys. losowo wybranych osób na terenie 

całego kraju, w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego ze środków  Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy 

 

 

 

 



 Indywidualne czynniki ryzyka dla populacji ogólnej:  

- transfuzje przed 1992 r. (kiedy brak było jeszcze dostępnych 

testów diagnostycznych, a donatorzy krwi nie byli badani  

w kierunku obecności HCV) 
 

- przyjęcie, przynajmniej jednokrotne, narkotyku w iniekcji 
 

- posiadanie partnera zakażonego HCV (choć droga seksualna 

nie jest zaliczana do podstawowych dróg szerzenia się HCV, to 

jednak niektóre praktyki seksualne uznaje się za bardziej 
ryzykowne) 
 

- co najmniej dwa cesarskie cięcia u kobiet 
 

- biopsje i posiadanie tatuażu u mężczyzn 

 
Źródło - Badanie epidemiologiczne przeprowadzone w okresie 2012-2016, na grupie 23 tys. losowo wybranych osób na terenie 

całego kraju, w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” współfinansowanego ze środków  Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy 

 

 



Oficjalną rejestrację zachorowań na WZW rozpoczęto 
w Polsce w 1997 roku, notując rocznie od około 1 tys. 
do ponad 4 tys. zakażeń HCV. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ww. danych nie należy traktować jako zapadalność lecz zgłaszalność 
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 Przyczyny wzrostu zachorowalności na wzw C w Polsce: 
 

- większa dostępność badań diagnostycznych, także w związku z wdrażanymi 

standardami opieki nad kobietami w ciąży, które są od 2011 r. objęte 
rutynowymi  i refundowanymi badaniami w kierunku HCV 
 

- intensyfikacja działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki 
HCV, którym towarzyszyły także bezpłatne badania diagnostyczne w tym 

kierunku (organy administracji centralnej, samorządowe programy profilaktyki 

zdrowotnej, organizacje pacjenckie) 

 

- zwiększające się obciążenie odległymi skutkami nierozpoznanych lub 
nieleczonych długo trwających zakażeń HCV (np. tych od lat 80-tych kiedy 

jeszcze nie znano HCV) 

 

- konsekwencja wynikająca ze zmian legislacyjnych w zakresie poprawy 

zgłaszalności rozpoznań zakażeń HCV do Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 
poziomie lekarzy, jak też medycznych laboratoriów diagnostycznych 

 

 











Zadania, które Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje w 

zakresie swoich właściwości, w obszarze zapobiegania 

zakażeniom krwiopochodnym, pozostają w zbieżności 

Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020.  

 

Prewencja pierwotna realizowana poprzez poprawę wiedzy i 

umiejętności personelu medycznego oraz personelu branży 

usług przebiegających z potencjalnym  naruszeniem ciągłości 

tkanek klienta, a także wsparcie systemu nadzoru nad 

placówkami wykonującymi zabiegi obarczone ryzykiem 

transmisji zakażeń krwiopochodnych są realizacją m.in. Celu 

Operacyjnego 4 NPZ.  

 

Działalność oświatowo-zdrowotna i bieżący nadzór sanitarny w 

zakresie zakażeń krwiopochodnych znajdują się –  

zadania priorytetowe dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

-   



 Aktualizacja wzorów dokumentów stosowanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wykonywaniu czynności 

kontrolnych w obszarze epidemiologii dla pomieszczeń 
podmiotów leczniczych w toku, m.in. : 

 

- nowelizacja formularza służącego do oceny pomieszczeń 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą  w zakresie 

procesów sterylizacji 
 

- opracowywanie nowego formularza do szczegółowej kontroli 

pomieszczeń, w których wykonuje się działalność w zakresie 

stomatologii 

 

 norma CEN/TC 435 „Tattooing Services - Safe practice and 

hygiene requirements” 

 

 

 



 W przygotowaniu do wejścia na ścieżkę legislacyjną znajduje 
się także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

wymagań sanitarno-higienicznych, jakim powinny 

odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi 
fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej: 

 

- ureguluje obszar właściwego prowadzenia procesów dezynfekcji i 

sterylizacji sprzętu wielokrotnego użytku, stosowanego w trakcie 

wykonywania usług upiększających oraz prawidłowego 

postępowania z odpadami powstałymi w związku z tą działalnością 
 

- umożliwi egzekwowanie od właścicieli standardów bezpieczeństwa 

sanitarno-higienicznego wykonywanych zabiegów 
 

- zawiera aktualną wiedzę wypracowaną w czasie realizacji Projektu 

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV 2012-2016 

 

 

 



Działania edukacyjne i informacyjne – cele: 

 podniesienie poziomu wiedzy środowiska medycznego  

i społeczeństwa na temat wirusa HCV  

 edukowanie o drogach zakażenia i czynnikach ryzyka 

 nakłonienie osób potencjalnie zakażonych HCV do 
zgłoszenia się na badania diagnostyczne 

 uświadomienie, że WZW typu C można skutecznie leczyć 

 

 



Pilotażowy Program Profilaktyki ”HCV można pokonać”  

 zrealizowany wraz z PGE HCV w latach 2005-2006 

 na terenie 5 województw - kujawsko-pomorskiego, 

małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego 

 przeszkolono niemal 84 tys. pracowników medycznych w około 
7 tys. placówek opieki zdrowotnej 

 na terenie objętym szkoleniem w 2005 roku zanotowany został 

prawie 40 procentowy wzrost liczby zarejestrowanych 

przypadków zakażeń HCV, w porównaniu z rokiem 2004 

 

 

 

 



Pilotażowy Program Profilaktyki HCV pn. ”STOP! HCV” 

 zrealizowany w latach 2010 - 2011 wraz z PGE HCV na terenie 

całego kraju 

 edukacja młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych –  

w zakresie dróg szerzenia się HCV i metod zapobiegania 
(osiągnięto – przeszkolonych 351 szkół, 9723 uczniów) 

 szkolenia personelu medycznego - szpitale specjalistyczne, 
lekarze POZ – w zakresie epidemiologii i leczenia WZW typu C 

oraz poprawności procedur przeciwepidemicznych (osiągnięto 

– przeszkolone kadry 175 szpitali wielospecjalistycznych i 2018 

lekarzy POZ w 328 powiatach) 

 

 

 





Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 

Państwowy Zakład Higieny 

KIK/35 – Zapobieganie zakażeniom HCV 

IR 

Instytut Psychiatrii i Neurologii,  

UM w Lublinie,  

Główny Inspektorat Sanitarny,  

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

Partnerzy 

3 969 421 CHF 
Grant 

SPPW 

700 486 CHF Dotacja 

MZ 



KIK/35 – Zapobieganie zakażeniom HCV 

Działania  

Badania za pomocą standaryzowanych wywiadów (placówki 
kosmetyczne, fryzjerzy, gabinety tatuażu) 

Edukacja bezpośrednia i pośrednia (materiały dydaktyczne, e-learning, 
szkolenia stacjonarne – pracownicy medyczni oraz sektora usług 

pozamedycznych) 

Promocja zdrowia (Kampania społeczna „HCV Jestem świadom” w TV, 
Internecie, outdoor; Internet – forum, bloggerzy, youtuberzy, fanpage na 

Facebooku, Twitterze, YouTube, Pinterest, Google+, Snapchat, Instagram) 

Wydarzenia plenerowe (Lato z Radiem, Przystanek Woodstock, festyny, 
etc.) 



 Projekt 5  „Edukacja pracowników wybranych zawodów 

zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i 

ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” 
 

 Realizacja 2013 - 2016 r.  NIZP-PZH w partnerstwie z Państwową 
Inspekcją Sanitarną 
 

 Cele Projektu: 

• zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń krwiopochodnych (HCV, HBV, 

HIV)  w Polsce, poprzez doskonalenie wiedzy pracowników wykonujących 
zawody o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych 
 

• doskonalenie umiejętności prewencji zakażeń w zakresie wykonywanych 
procedur 
 

• zwiększenie świadomości w zakresie problemu wirusowego zapalenia wątroby 
typu C i zakażeń wirusem HCV wśród pracowników wykonujących zawody  

o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych 
 

• przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej osób zakażonych wirusem HCV 

 

 

 
 

 

 



Adresaci:  

 wszyscy pracownicy sektora 
ochrony zdrowia np..:  

- lekarze specjalności zabiegowych 

- pielęgniarki oddziałów zabiegowych 
i pielęgniarki epidemiologiczne 

- diagności laboratoryjni 

- inni pracownicy mający kontakt z 
krwią 

 pracownicy sektora usług 
pozamedycznych, wykonujący 
zabiegi z naruszeniem ciągłości 
tkanek, które stanowią ryzyko 
transmisji zakażeń:  

- studiów tatuażu  

- salonów kosmetycznych  

- salonów fryzjerskich 

 

Narzędzia: 
 Szkolenia bezpośrednie - 

stacjonarne 

 Szkolenia pośrednie - e-learning 

 Materiały dydaktyczne - 
Edukacyjny materiał filmowy 

 Materiały informacyjno-
promocyjne 

 Kampania społeczna  

       HCV JESTEM ŚWIADOM 

 



 Szkolenia stacjonarne 2014-2015 

Przeszkolono: 

- razem - 4327 (77 szkoleń) 

- zawody medyczne – 891 (22) 

- zawody niemedyczne - 3436  (55) 

 

 Szkolenia stacjonarne 2016: 

Przeszkolono:  

- razem -1869 (57 szkoleń) 

- zawody medyczne - 565 (31) 

- zawody niemedyczne - 1304 (26) 









www.hcv.pzh.gov.pl 

Materiały dydaktyczne  



www.hcv.pzh.gov.pl 





M. Czajka, Mistrz fryzjerstwa A. Jagodzińska, Supermodelka P. Saleta, Mistrz kickboxingu 

Filmy animowane o charakterze edukacyjno-informacyjno-

instruktażowym 

http://www.hcv.pzh.gov.pl/ 
 



Rozmowy z 4 pacjentami na temat ich choroby  

w różnych stadiach zaawansowania zakażenia 

HCV   

Cykl wykładów z udziałem prof. Zbigniewa Izdebskiego 

 Zabiegi upiększające a atrakcyjność 

fizyczna i seksualna człowieka 

 Zachowania seksualne człowieka  

o charakterze ryzykownym 

 Zakażenia krwiopochodne,  

a uzależnienie od zabiegów 

upiększających ciała 

http://www.hcv.pzh.gov.pl/ 
 



 

 

Badanie za pomocą standaryzowanych wywiadów  
 

 

 

 

 

http://www.hcv.pzh.gov.pl/ 
 



http://www.jestemswiadom.org/ 





Pikniki familijne 

Przystanek Woodstock  

https://www.facebook.com/hcvjestemswiadom/ 



Publikacja również w wersji anglojęzycznej  




