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Wirusowe zapalenie w¹troby typu C (WZW C) jest chorob¹ 
zakaŸn¹ wywo³an¹ przez wirus zapalenia w¹troby typu C (HCV), 
który powoduje stan zapalny w¹troby i uszkodzenie tego narz¹du. 
U wiêkszoœci osób zaka¿enie przebiega bezobjawowo lub objawy 
nie wskazuj¹ na chorobê w¹troby, co utrudnia jej rozpoznanie.                                                  

Niekiedy WZW C ujawnia siê dopiero po 30 latach od zaka¿enia, 
dlatego te¿ okreœla siê je mianem "wirusowej bomby zegarowej". 
U co pi¹tej osoby przewlekle zaka¿onej choroba prowadzi 
do marskoœci i raka w¹troby. Wczesne wykrycie zaka¿enia zwiêksza 
szanse na skuteczn¹ terapiê i powrót do zdrowia. Niestety dot¹d 
nie uda³o siê stworzyæ szczepionki przeciwko wirusowi HCV.    

przez kontakt z zaka¿on¹ krwi¹,                        
za poœrednictwem zainfekowanego sprzêtu i narzêdzi 
medycznych oraz niemedycznych (osobiste przybory 
toaletowe, przybory u¿ywane przez kosmetyczkê, fryzjera, 
w salonach tatua¿u i piercingu),                                                                                
podczas stosunku seksualnego z osob¹ zaka¿on¹ 
(bez prezerwatywy),
z zaka¿onej matki na dziecko,                          
podczas do¿ylnego stosowania narkotyków.       

 .

Co to jest wirusowe zapalenie w¹troby typu C? 

Czy wiesz, ¿e ...
Wirusowym zapaleniem w¹troby typu C 
mo¿na siê zakaziæ:

Szacuje siê, ¿e w Polsce 
80 proc. zaka¿eñ HCV 
jest skutkiem zabiegów 
medycznych, zw³aszcza 
drobnych, takich jak 
zastrzyki lub pobieranie 
krwi.                                        

SprawdŸ, czy jesteœ zaka¿ony

Byæ mo¿e Ty? Zbadaj siê - Zostañ w grze!

Eksperci szacuj¹, ¿e w Polsce wirusem HCV jest zaka¿onych ponad 
700 tys. osób, przy czym dotychczas zdiagnozowanych zosta³o 
tylko oko³o 20-30 tys., co oznacza, ¿e ponad 90% nosicieli nie jest 
œwiadomych zaka¿enia i mo¿e przekazywaæ wirusa kolejnym 
osobom.                                                                                                               .

WZW typu C zosta³o uznane 
przez Œwiatow¹ Organizacjê 
Zdrowia (WHO) za jedno 
z najwiêkszych œwiatowych 
zagro¿eñ epidemiologicznych. 
Z jej danych wynika, ¿e liczba 
nosicieli wirusa HCV na œwiecie 
wynosi ponad 170 mln, 
a ka¿dego roku przybywa 
oko³o 3-4 mln zaka¿onych. 
Z powodu WZW typu C 
rocznie na œwiecie umiera 
280 tys. osób.               

Wiêcej informacji 
o HCV i WZW C na 
stronie internetowej 

www.wzwc.pl 
oraz www.hcv.pl   

Podstawowym badaniem jest test wykrywaj¹cy przeciwcia³a anty-
HCV, które pojawiaj¹ siê w 8-10 tygodniu po zaka¿eniu, a niekiedy 
znacznie póŸniej. Badanie wykonywane jest w wiêkszoœci 
laboratoriów diagnostycznych.                                                                   .



Byæ mo¿e Ty? Zbadaj siê - Zostañ w grze!”“

Zapraszamy do obejrzenia wystawy towarzysz¹cej kampanii 
"Byæ mo¿e Ty? Zbadaj siê - Zostañ w grze!", na której prezentowane s¹ 
portrety osób chorych na WZW C. Historia ka¿dego z bohaterów jest 
inna. Prawie wszystkich ³¹czy jednak to, ¿e o zaka¿eniu dowiedzieli siê 
przypadkiem - przy oddawaniu krwi lub badaniach wykonywanych 
przed przyjêciem do nowej pracy. Ka¿dy, kto mia³ kontakt z zaka¿on¹
krwi¹ np. u dentysty, kosmetyczki lub podczas zabiegu medycznego, 
mo¿e byæ nosicielem wirusa HCV.                                                                 

                   

   .

Zastanów siê czy i Ty nie 
znalaz³eœ siê kiedyœ 
w sytuacji, w której 
mog³eœ zostaæ zaka¿ony. 
Nie czekaj. Przebadaj siê. 
Warto wiedzieæ. 

Terminy i miasta, w których bêdzie mo¿na obejrzeæ wystawê znajduj¹ siê na stronie www.wzwc.pl
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