Akcja bezpłatnych badań na terenie powiatu mikołowskiego.

27 października rusza akcja bezpłatnych badań w kierunku wykrycia zakażeń wirusem HCV,
sprawcy wirusowego zapalenie wątroby typu C, popularnie zwanego żółtaczką typu C albo
żółtaczką wszczepienną.
Z badania będzie mógł skorzystać każdy, kto zechce poddać się szybkiemu badaniu ze krwi z
opuszka palca. Wynik badania dostępny jest już po 20 minutach. W akcji łącznie do wykorzystania
jest 6 000 testów anty-HCV, które pozwalają stwierdzić, czy dana osoba miała kontakt z wirusem
HCV.
W tych miejscach można wykonać bezpłatne badania w kierunku zakażenia wirusem HCV :
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Do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać ani rejestrować. Wystarczy udać się do
jednego z siedmiu punktów badań biorących udział w akcji i poddać się badaniu.
W przypadku pozytywnego wyniku anty-HCV, kolejnym krokiem jest badanie HCV RNA, mówiące
o obecności wirusa HCV we krwi, a co za tym idzie, konieczności podjęcia leczenia. To badanie w
tej akcji będzie również nieodpłatne.
Nie wszystkie pozytywne wyniki testu przesiewowego na obecność przeciwciał wirusa HCV
(badanie ze krwi z palca) oznaczają aktywne zakażenie HCV. Istnieje 20-30 %
prawdopodobieństwo, że wynik HCV RNA może być dla osoby badanej korzystny, czyli badanie
molekularne nie wykaże obecności materiału genetycznego wirusa. W przypadku gdy jednak
potwierdzi się aktywne zakażenie, organizator akcji - Fundacja Gwiazda Nadziei, poinformuje o
możliwości dalszego diagnozowania i leczenia oraz zaproponuje bezpłatną pomoc psychologiczną
osobom z wykrytym zakażeniem.
Akcja rozpoczyna się 27.10.2016 r. i potrwa do 31.12.2016 r. lub do wyczerpania ilości testów.
Organizatorzy akcji przewidują, iż testów wystarczy na kilka tygodni.
Patronat honorowy nad akcją objęli: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Starosta
Powiatu Mikołowskiego, Burmistrz Łazisk Górnych, Burmistrz Mikołowa, Wójt Gminy Wyry.
Akcja realizowana jest w ramach kampanii „Nie daj się zaskoczyć” której ambasadorami są znani
polscy aktorzy: Gabriela Muskała, Joanna Osyda, Artur Barciś, Piotr Fronczewski, Krzysztof
Tyniec. Patronat nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Hepatologiczne oraz Koalicja
Hepatologiczna. Organizatorem jest Fundacja Gwiazda Nadziei, ogólnopolska organizacja
pozarządowa, działającą na rzecz pomocy osobom z chorobami wątroby, której siedziba znajduje
się w Katowicach.
HCV jest groźnym wirusem przenoszonym przez krew. Do zakażenia może dojść, gdy
do krwiobiegu zdrowej osoby dostanie się krew osoby zakażonej HCV1. Pierwszymi objawami
choroby są nudności, osłabienie, uczucie zmęczenia, dolegliwości układu pokarmowego i osłabiony
apetyt. W zaawansowanym stadium dochodzi do zaburzeń orientacji, powiększenia obwodu
brzucha, obrzęku podudzi i żółtaczki.
Wirusowe zapalenie wątroby zabija na świecie 1,4 mln osób rocznie, czyli więcej niż AIDS. Ponad
90% osób zakażonych wirusem HCV nie zdaje sobie z tego sprawy. Według badań aż 81% Polaków
2
znalazło się w sytuacji, w której mogło dojść do zakażenia wirusem HCV . Taka sytuacja może mieć
miejsce u kosmetyczki, fryzjera, podczas wykonywania drobnych zabiegów medycznych, tatuażu,
przekłuwania uszu, przyjmowania narkotyków dożylnie. Wirusem można było się również zakazić w
przypadku zabiegów przetaczania krwi przed 1992 rokiem, gdyż do tego czasu krew nie była badana
pod kątem wirusa HCV, którego istnienie odkryto dopiero w 1989 r.
HCV to podstępny wirus, który przez wiele lat rozwija stan zapalny wątroby, najczęściej nie dając
żadnych objawów. Ujawnia się po wielu latach, kiedy choroba wątroby jest już w zaawansowanym
stadium. WZW C jest odpowiedzialne za blisko 70% przypadków raka wątroby w Europie3. Nie
dysponujemy szczepionką przeciw zakażeniu HCV, musimy jednak pamiętać, że wczesne podjęcie
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leczenia, dzięki nowym terapiom, pozwala na całkowite wyleczenie WZW typu C i uniknięcia późnych
następstw zakażenia jakimi są marskość i nowotwór wątroby.

