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HCV • WAŻNE INFORMACJE

JAK MOŻNA ZAKAZIĆ SIĘ WIRUSEM HCV?
Do zakażenia dochodzi, gdy krew wejdzie w bezpośredni kontakt z krwią osoby zakażonej.

SYTUACJE, W KTÓRYCH 
MOŻE DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA:

• transfuzje krwi lub produktów krwiopochodnych 
wykorzystujących skażoną krew (przed 1992 r.) 

• używanie skażonych słomek, igieł lub materiałów 
do wstrzykiwania, współdzielonych z innymi

• seks bez zabezpieczenia z osobą zakażoną HCV, 
jeśli dojdzie do kontaktu krwi z krwią

• zabiegi medyczne, chirurgiczne i stomatologiczne 
wykonywane niedostatecznie wysterylizowanym 
sprzętem

• nieostrożny manicure/pedicure (gdy wystąpiło 
krwawienie) z użyciem nieodpowiednio 
wysterylizowanych narzędzi (bardzo rzadko)

• kolczykowanie i tatuowanie lub zabiegi 
akupunktury z użyciem nieodpowiednio 
wysterylizowanych narzędzi

• użyczanie przedmiotów osobistego użytku, 
np. szczoteczki do zębów, maszynki do golenia

• transmisja wirusa przy porodzie, z matki zakażonej 
WZW typu C (bardzo rzadko)

W GRUPIE RYZYKA
ZAKAŻENIA WIRUSEM HCV 
MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ OSOBY, 
KTÓRE:

• miały przetaczaną krew przed 1992 rokiem
 
• były hospitalizowane przynajmniej 3 razy 

w ciągu swojego życia

• w przeszłości miały wykonywane zabiegi 
medyczne, chirurgiczne lub stomatologiczne

• miały kontakty seksualne bez zabezpieczenia

• miały kiedykolwiek stwierdzoną podwyższoną 
aktywność aminotransferaz (ALAT/AspAT)

• korzystały z zabiegów kosmetycznych, 
takich jak np. manicure, piercing lub tatuaż, 
wykonanych niesterylnym sprzętem

• przyjmowały narkotyki dożylnie lub donosowo

JAK SPRAWDZIĆ, CZY JEST SIĘ ZAKAŻONYM WIRUSEM HCV?

Test anty-HCV – proste badanie diagnostyczne krwi. 
Pozwala stwierdzić, czy mieliśmy kontakt z wirusem HCV. Jego dodatni wynik wskazuje jedynie, 

że mieliśmy kontakt z wirusem, nie oznacza jednak, że jesteśmy zakażeni.

Badanie HCV RNA – badanie, które wykonuje się, aby sprawdzić, 
czy materiał genetyczny wirusa jest obecny we krwi. Jeżeli HCV RNA zostanie wykryte we krwi, 

wskazuje to na wirusowe zapalenie wątroby typu C.
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Patronat nad publikacją objęły:Wersja online:

www.gwiazdanadziei.pl/hcv-komiks.pdf


