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WZW typu B i C: zbadaj się za darmo

[1]
Torunianie mogą bezpłatnie sprawdzić, czy nie są zarażeni wirusem zapalenia wątroby
typu B lub C. Toruń przystąpił do programu profilaktycznego realizowanego w
województwie kujawsko-pomorskim w 2014 roku.
Gdzie można się zbadać?
Mieszkańcom Torunia, w pierwszej kolejności, świadczeń udziela Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera - Szpital Obserwacyjno Zakaźny w Toruniu, Poradnia Chorób Zakaźnych i
Pasożytniczych przy ul. Krasińskiego 4/4a. Badania można wykonać od poniedziałku do piątku,
w godz. od 14.00 do 15.00 - przy czym należy się wcześniej zarejestrować telefonicznie, pod
numerem 56 658 25 33.
Pozostałe osoby zameldowane w województwie kujawsko-pomorskim (w tym również mieszkańcy
Torunia) mogą zgłaszać się do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu
- Punkt Pobrań II p. pok. 233 ( budynek Administracyjno-Medyczny) ul. Batorego 17/19 w dniach
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 10.00.
Kilka słów o WZW
Zapalenie wątroby to stan zapalny wywołany między innymi przez wirusy. Jak dotąd rozpoznano 5
typów wirusowego zapalenia wątroby: A, B, C, D, E. Różnią się one sposobem przenoszenia, czasem
trwania i ciężkością przebiegu.
Zapalenie wątroby typu B jest chorobą zakaźną, to jedna z najczęstszych i najpoważniejszych
przyczyn zakażenia wątroby. Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) może być powodem marskości,
raka, jak również chorób innych narządów, aniżeli wątroba. Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest
jedną z najczęściej występujących chorób zakaźnych - szacuje się, że kontakt z wirusem miało 2 mld
osób na świecie (1/3 populacji), przewlekle zakażonych tym wirusem jest około 350 mln ludzi na
świecie. W Polsce liczba zakażonych szacowana jest na 400-600 tys. osób.
Zapalenie wątroby typu C wywoływane jest przez wirus HCV. Eksperci szacują, że w Polsce żyje
ponad 700 tysięcy osób zakażonych tym wirusem, przy czym dotychczas zdiagnozowanych zostało
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zaledwie około 20-30 tys. Prawdopodobnie ponad 95% Polaków zakażonych HCV nie jest świadomych
swojej choroby. Około 80 proc. zakażeń jest bezobjawowych i przechodzi w postać przewlekłą. Jeśli
osoba nie jest leczona, wzrasta u niej ryzyko poważnych chorób, np. marskości, raka i niewydolności
wątroby.
Należy pamiętać, że szczepionka zapobiegająca zachorowaniu na WZW B nie chroni przed
wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Dotychczas nie wynaleziono szczepionki na WZW C.
>>> Tu do pobrania ulotka [2]
Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim
realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, we współpracy z
samorządami lokalnymi. W 2014 r. do Programu przystąpiło 27 samorządów z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego, w tym Toruń.
Celem programu jest zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW oraz zwiększenie
świadomości w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C. W ramach Programu wykonane będą
badania diagnostyczne krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) wraz z
wypełnieniem kwestionariusza uczestnika programu. Adresatami programu są mieszkańcy
województwa kujawsko-pomorskiego, u których wcześniej nie stwierdzono WZW i nie leczeni
wcześniej z powodu WZW.
Świadczenia są udzielane dobrowolnie i bezpłatnie po okazaniu dowodu osobistego. Część
kosztów związanych z badaniami mieszkańców Torunia jest pokrywana z budżetu miasta.
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