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DIAGNOZA WZW C - choroba zakaźna 
 

↓ 
trauma i  stres 

 
obawa o bezpieczeństwo bliskich 

 
↓ 

Wykluczenie społeczne 
 
 

↓ 
6-12 miesięcy - czas oczekiwania do specjalisty  

 
 
 

 

 



Diagnozowanie zakażeń HCV odbywa się w 
dwóch krokach:  

badania na obecność przeciwciał (anty-HCV)  

HCV- RNA 

 

W polskim systemie służby opieki zdrowotnej 
oba badania są finansowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia na poziomie ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, w której  (okres 
oczekiwania na konsultacje liczony jest w 
miesiącach).  



Od 2002 roku organizacje pacjentów i 
towarzystwa ekspertów ekspertów zabiegają o 
wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie 
diagnozowania zakażeń HCV. 

 Jednym z nich jest objęcie finansowaniem 
badań diagnostycznych na poziomie 
podstawowej opieki zdrowotnej.  



 
 

2014 r. - 2015 r.   
przełom w leczeniu HCV 

 
można wyleczyć każdego  

 
ale … 

 
 
 
 

 



• Czas oczekiwania na terapię pacjentów stabilnych waha 
się od 1 do 5-6 lat.  

• Zauważamy dysproporcje pomiędzy poszczególnymi 
województwami. 

• Są województwa, na terenie których nowoczesne terapie 
bezinterferonowe prowadzone są jedynie w jednej albo 
dwóch placówkach. Tak zróżnicowana i niekiedy bardzo 
trudna sytuacja sprawia, iż pacjenci zmuszeni są 
podróżować po Polsce setki kilometrów do placówek, 
które zaoferują im leczenie w szybszym terminie.   

 







 

 
 



• 30% pacjentów  w Polsce zdiagnozowana w 3 i 
4 stadium włóknienia (F4 = marskość)  

 

• Za 84% zakażeń w Polsce odpowiada    
s ł u ż b a  z d r o w i a.  
Do zakażeń doszło podczas drobnych zabiegów 
medycznych 

 



 
 
 
 

Pacjenci na własny koszt i ryzyko  
 

sprowadzają leki generyczne z zagranicy 



Wojtek 24 lata F2  - brak leczenia 

 

 

„Boimy się,  
że nie doczekamy 

leczenia” 

 

„Nie chcemy żyć  
z piętnem osoby 

zakażonej” 



 
POTRZEBY USPRAWNIEŃ W OPIECE NAD PACJENTAMI 

 
 

 Systemowa edukacja społeczeństwa na temat WZW 

 Stworzenie skoordynowanego i sprawnego systemu  
opieki nad pacjentem  poprzez przyspieszenie dostępu 
do diagnostyki  i leczenia  

 Wprowadzenie do refundacji leków dla pacjentów  
z marskością wątroby, z encefalopatią 

 

 



 Zniesienie dysproporcji w dostępie do świadczeń 
pomiędzy województwami oraz podejmowanie 
działań korygujących (na podstawie danych 
zebranych w elektronicznych rejestrach pacjentów) 

 Wprowadzenie skutecznego nadzoru nad 
przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego  
(rękawiczki jednokrotnego użytku, właściwa  
sterylizacja sprzętu) 
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