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WHO Global Framework: trzy 

cele, cztery osie 

• Cel 1: redukcja transmisji 

• Cel 2: redukcja 
chorobowości i 
umieralności, poprawa 
opieki nad pacjentem z wzw 

• Cel 3: redukcja kosztów 
społeczno-ekonomicznych  

• Oś 1: Świadomość, 
partnerstwo, środki 

• Oś 2: Strategie oparte na 
faktach – dane do działania 

• Oś 3: Zapobieganie 
transmisji  

• Oś 4: Testowanie, opieka i 
leczenie 

 



EU HEPFRAME Task Force (ECDC) 

1. Dane do działania: 
- monitoring: rozpoznane przypadki; badania przekrojowe; 

umieralność/ obciążenie chorobą 

- fakty naukowe: badania skuteczności interwencji; opracowanie 
wytycznych  zapobiegania i zwalczania wzw 

2. Zapobieganie transmisji 
– skrining i objęcie opieką: grupy ryzyka w tym działania „w terenie” 

poza ośrodkami medycznymi; dostosowane do epidemiologii 

– kontrola zakażeń: bezpieczeństwo krwi; procedury w placówkach; 
opracowywanie ognisk epidemicznych 

– redukcja konsekwencji użytkowania substancji we  wstrzyknięciach: 
leczenie substytucyjne, czysty sprzęt   



EU HEPFRAME Task Force (ECDC) 

3. Leczenie i opieka 
– Dostępność dla pacjenta: czas oczekiwania; ukierunkowane na potrzeby 

pacjenta dostarczenie usługi 

– Dostępność nowych leków 

– Postępowanie wspomagające: informacja i edukacja; leczenie chorób 
współwystępujących; zapewnienie adherencji 

4. Świadomość społeczna i wiedza pracowników służby zdrowia 
– Świadomość ogółu społeczeństwa, w tym grup decyzyjnych, władz lokalnych 

– Interwencje w grupach szczególnie narażonych 

– Edukacja pracowników na różnych poziomach; informacja w syntetycznej 
formie 

 

 



Narodowy Program 
Zdrowia 2007 - 2015 

• Cel strategiczny 7:  

Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i 
zakażeniom 

– Cel operacyjny II.5: Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych 
i związanych z tym szkód zdrowotnych 

– II.6: Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i 
pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju 

– III.7: Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym 
dzieckiem 

– IV.15: Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia 
oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i 
edukacji zdrowotnej 

Zmniejszenie 
zapadalności na choroby 

przenoszone przez 
naruszenie ciągłości 

tkanek, ze szczególnym 
uwzględnieniem WZW 

typu C i HIV 



Zapobieganie HCV a Ramy Strategiczne 
Ochrony Zdrowia w Polsce 2014-2020 

Cel A: rozwój profilaktyki zdrowotnej, 
diagnostyki, i medycyny naprawczej 
ukierunkowany na główne problemy 

epidemiologiczne w Polsce  

Kierunek Interwencji 7: 
Zwiększenie skuteczności 
zapobiegania chorobom 
zakaźnym i zakażeniom 

Narzędzia realizacji: 

•Programy Pilotażowe 
(zapobieganie fragmentaryzacji 
opieki) 

•Programy Edukacyjne i Promocji 
Zdrowia 

•Programy Profilaktyczne 
(regionalne) 

Elementy innych 

celów operacyjnych: 

- Kształcenie kadr 

- Badania/monitoring 



Projekt „Zapobieganie 

zakażeniom HCV” 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ  W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 

PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 

ORAZ MINISTRA ZDROWIA 

www.hcv.pzh.gov.pl 

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania 

długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania  

wzw C w Polsce oraz opracowanie założeń do dokumentu „Narodowa 

Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”. 

Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego – 

Państwowy Zakład 
Higieny w Warszawie 

Instytut 

Psychiatrii 

I Neurologii  
w Warszawie 

Uniwersytet 

Medyczny  
w Lublinie 

Główny 

Inspektorat 
Sanitarny 



www.hcv.pzh.gov.pl 

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” 
obejmuje pięć składowych: 
P1. Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w 
 populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z 
 występowaniem  HCV 

P2. Opracowanie i weryfikacja programu zapobiegania HCV wśród 
 użytkowników narkotyków dożylnych (IDU) i ocena potrzeb w 
 zakresie profilaktyki HCV w tej grupie 

P3. Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV 

P4. Jakościowa ocena ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych 
 procedur medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowotnej 

P5. Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka 
 transmisji zakażeń krwiopochodnych  i ogółu społeczeństwa w 
 zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV) 



Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV” 
 - dotychczasowe wyniki 

1. Testowanie – populacja ogólna (P1) 
1. 1 osoba na 100 anty-HCV (+) 

2. 4 osoby na 1000 HCV-RNA (+) 

3. 85% nieświadomych zakażenia 

 

2. Testowanie – kobiety w ciąży (P3) 
1. 1 kobieta na 100 anty-HCV (+) 

2. 4 kobiety na 1000 HCV-RNA (+) 

 

3. Testowanie – użytkownicy narkotyków (P2) 
1. Iniekcyjni: 64,5% kontakt z HCV 

2. Nieiniekcyjni: 6,5% kontakt z HCV  

315,000 kontakt z HCV 

157,000 zakażonych 



 



Zależność dodatniej predykcji  
testu o określonej swoistości  

od rozpowszechnienia badanego 
czynnika w populacji 

Prof. dr hab. Andrzej Zieliński 

Zakład Epidemiologii NIZP-PZH 



Po pierwsze musimy wiedzieć  
ile nasze testy są warte 

• Czułość testu – mówi jaki odsetek przypadków zdołaliśmy 
wykryć, a jaki stanowią przypadki fałszywie ujemne. 

• Swoistość testu –  mówi jaki odsetek osób zdrowych 
rozpoznaliśmy, a jaki stanowią wyniki fałszywie dodatnie 

• Wskaźnik predykcji pozytywnej - stosunek liczby wyników 
prawdziwie dodatnich do rozpoznanych w teście jako 
dodatnie. 

 Jest to miara prawdopodobieństwa, że osoba z dodatnim 
wynikiem testu ma w rzeczywistości stan (chorobę), który 

dany test ma sprawdzić. 

 



Spróbujmy to rozjaśnić 
Swoistość testu 99% znaczy, że gdy badamy 100 osób zdrowych to u 99 wykluczymy 

chorobę, a u jednej rozpoznamy ją fałszywie. 

Gdy badamy ludzi bez badanego czynnika                                                                
wszystkie uzyskane wyniki dodatnie są fałszywe 

Przy danej swoistości testu im choroba jest rzadsza tym                                                             
większy jest odsetek wyników fałszywie dodatnich 

 A jaka, przy swoistości 99%, byłaby liczba wyników fałszywie dodatnich przy różnych 
proporcjach chorych w próbie liczącej 10 000 osób?  

 Proporcja 
chorych 

(chorobowość) 

Liczba 
chorych 

Liczba 
wyników 
fałszywie 
dodatnich 

Liczba 
rozpoznanych  

w teście 
 jako chorzy  

Wskaźnik 
predykcji 

pozytywnej 
PPV 

1/2 5000 50 5050 99% 

1/10 1000 90 1090 92% 

1/100 100 99 199 50% 

1/1000 10 99,9 109,9 9% 

1/10000 1 100 101,0 0,9% 



 

Co zrobić, aby zmniejszyć liczbę wyników 
fałszywie dodatnich i w ten sposób  

podwyższyć wskaźnik predykcji pozytywnej? 
 

Należy powtórzyć badania przy zastosowaniu innego 
testu w grupie osób, które w pierwszym badaniu 

miały wynik dodatni. 

Jest to grupa w której odsetek osób prawdziwie pozytywnych 
jest znacznie wyższy niż w pierwotnej próbie, dlatego odsetek 
wyników fałszywie dodatnich będzie tam mniejszy a wskaźnik 

predykcji pozytywnej wyższy. 


