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PRZEDMOWA

W dniach 6 i 7 lutego 2017 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Pañstwowym Zak³adzie Higieny w Warszawie odby³a siê konferencja zamykaj¹ca
Szwajcarsko-Polski Projekt KIK/35 Zapobieganie zaka¿eniom HCV. W trakcie konferencji zosta³a zaprezentowana monografia pt. Projekt KIK/35 - Zapobieganie
zaka¿eniom HCV, jako przyk³ad zintegrowanych dzia³añ w zdrowiu publicznym
na rzecz ograniczenia zaka¿eñ krwiopochodnych w Polsce. Niniejsza monografia
pt. Aspekty systemowe i ekonomiczne WZW typu C w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego zosta³a zrealizowana w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu
KIK/35, jako uzupe³nienie i kontynuacja pierwszej monografii. Do udzia³u w niniejszym opracowaniu zostali zaproszeni kluczowi interesariusze systemowi,
którzy zgodnie z zasadami zdrowia publicznego odgrywaj¹ istotn¹ rolê na etapie
edukacji, profilaktyki, monitoringu epidemiologicznego, zapobiegania, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki spo³ecznej, tworzenia polityki zdrowotnej
oraz reprezentuj¹ pacjenta, jako podmiot wszystkich dzia³añ systemowych.
Zaproszenie do udzia³u w monografii wystosowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH zosta³o przyjête przez Szwajcarsk¹ Agencjê ds. Rozwoju
i Wspó³pracy, Ministerstwo Zdrowa, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencjê Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji, G³ównego Inspektora Sanitarnego, Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Koalicjê Hepatologiczn¹, Polsk¹ Grupê Ekspertów
oraz Polskie Stowarzyszenie Pielêgniarek Epidemiologicznych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e autorzy rozdzia³ów mieli pe³n¹ niezale¿noœæ w przygotowaniu treœci rozdzia³ów z zakresu swoich dzia³añ i badañ zwi¹zanych z WZW typu C. Pomimo
bardzo krótkiego czasu na przygotowania kontrybucji naukowej efekt jest imponuj¹cy. Ka¿dy z rozdzia³ów dostarcza aktualnych i wiarygodnych danych, czêsto
publikowanych po raz pierwszy.
Wirusowe zapalenie w¹troby (WZW) jest obecnie jednym z najwa¿niejszych
wyzwañ dla zdrowia publicznego w Polsce i na œwiecie. Œwiatowa Organizacja
Zdrowa zaleca rz¹dom krajów europejskich dostosowanie krajowych strategii
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WZW do strategii i rekomendowanych planów dzia³ania oraz wzmocnienie krajowych systemów zdrowia publicznego w zakresie prewencji, monitorowania i eliminacji zaka¿eñ, budowania œwiadomoœci spo³ecznej, diagnostyki, dostêpu do
skutecznej terapii oraz analizowania wskaŸników systemowych i ekonomicznych.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH od wielu lat pe³ni wa¿n¹ rolê w przygotowaniu danych do planowania polityki zdrowotnej. S¹ to przede wszystkim
dzia³ania w zakresie Narodowych Programów Zdrowia (NPZ), cykliczne raporty
na temat stanu zdrowia ludnoœci Polski, monitoring epidemiologiczny oraz inne
opracowania z zakresu zdrowia publicznego. Zdrowia publicznego, które w myœl
swoich za³o¿eñ reprezentuje ca³oœciowe podejœcie do ochrony oraz promowania
zdrowia jednostki i spo³eczeñstwa. Wspiera aktywnoœci wszystkich interesariuszy
systemowych oparte na skoordynowanym dzia³aniu w zakresie promocji zdrowia, dzia³añ zapobiegawczych skoordynowanych z szerok¹ gam¹ œwiadczeñ leczniczych, rehabilitacyjnych oraz zwi¹zanych z d³ugoterminow¹ opiek¹ medyczn¹.
Efekty na szczeblu narodowym i regionalnym uzyskuje siê poprzez wdra¿anie
podstawowych funkcji zdrowia publicznego, a zw³aszcza przez kszta³towanie
nawyków zdrowego stylu ¿ycia, realizacjê programów promocji zdrowia, zapobieganie zakaŸnym i niezakaŸnym chorobom o znaczeniu spo³ecznym, kontrolê
czynników ekologicznych, tworzenie sprzyjaj¹cych zdrowiu warunków spo³eczno-ekonomicznych oraz zapewnienie powszechnego i równego dostêpu do opieki
medycznej. Podstawowym warunkiem sukcesu jest jednak zawsze koordynacja
i kompleksowoœæ dzia³ania wszystkich interesariuszy systemowych.
Pragnê wyraziæ szczególne podziêkowania wszystkim autorom rozdzia³ów
za przedstawienie najwa¿niejszych i aktualnych danych oraz refleksji dotycz¹cych problemu zdrowotnego, jakim jest zapalenie w¹troby typu C w kontekœcie
zdrowia publicznego. Dziêkujê równie¿ Rz¹dowi Szwajcarii, reprezentowanemu
poprzez Szwajcarsko-Polski Program Wspó³pracy i Szwajcarsk¹ Agencjê ds. Rozwoju i Wspó³pracy oraz Ministrowi Zdrowia RP za inspiracje do prac naukowych
i sfinansowanie wydawnictwa.
Zapraszam Pañstwa do lektury niniejszej monografii oraz dalszych dyskusji
i prac prowadz¹cych do optymalizacji rozwi¹zañ systemowych w zakresie WZW
typu C, jako jednego z wiêkszych wyzwañ dla zdrowia publicznego w Polsce.

Prof. dr hab. n. med. Miros³aw J. Wysocki
Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Pañstwowego Zak³adu Higieny,
Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego

NAJLEPSZE PRAKTYKI I KLUCZOWE WNIOSKI
Z REALIZACJI PROJEKTU
Z PERSPEKTYWY SZWAJCARSKIEJ
Erika Placella
Doradca ds. Zdrowia dla regionu Europy Wschodniej i Azji Centralnej
Szwajcarska Agencja ds. Rozwoju i Wspó³pracy
1

Wirusowe zapalenie w¹troby stanowi problem zdrowia publicznego na skalê
globaln¹, dotykaj¹cy co roku miliony osób oraz powoduj¹cy wysok¹ zachorowalnoœæ i œmiertelnoœæ. Szacuje siê, ¿e 170 milionów osób na ca³ym œwiecie jest
2
zaka¿onych wirusem zapalenia w¹troby typu C (HCV) w sposób przewlek³y .
Liczby te znacznie przekraczaj¹ liczbê osób zaka¿onych wirusem HIV, któr¹ szacuje siê na 34 miliony. Wiêkszoœæ osób zaka¿onych wirusem HCV jest nieœwiadomych swojej przewlek³ej infekcji. S¹ nara¿eni na wysokie ryzyko ciê¿kiej przewlek³ej choroby w¹troby oraz mog¹ nieœwiadomie przenieœæ zaka¿enie na inne
osoby. Szacuje siê, ¿e ka¿dego roku ponad 350 000 osób umiera z powodu chorób
w¹troby zwi¹zanych z wirusem HCV.
Wirus HCV jest g³ównie przenoszony przez kontakt z zaka¿on¹ krwi¹. Do g³ównych dróg zaka¿enia w Polsce zaliczamy: transfuzje krwi zaka¿onej wirusem HCV,
zabiegi medyczne przeprowadzane bez zachowania w³aœciwych standardów,
a tak¿e dzielenie siê ig³ami i strzykawkami wœród u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych (ang. Injecting Drug Users, IDU). Nie istnieje szczepionka przeciwko wirusowi HCV, jednak¿e istniej¹ efektywne kosztowo œrodki, takie jak bezpieczne procedury medyczne, które mog¹ znacz¹co ograniczyæ ryzyko zaka¿enia. Zaka¿enie
HCV jest uleczalne. Jednak¿e dostêp do leczenia w wielu miejscach na œwiecie
jest ograniczony, w tym w Polsce. Wirusowe zapalenie w¹troby stanowi du¿e obci¹¿enie dla systemu opieki zdrowotnej z uwagi na wysokie koszty leczenia niewydolnoœci w¹troby oraz przewlek³ej choroby w¹troby, a tak¿e innych powik³añ.
1
2

Zapalenie w¹troby spowodowane przez jeden z 5 wirusów zapalenia w¹troby okreœlanych jako typ A, B, C, D i E.
http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/GHP_Framework_En.pdf?ua=1, [data dostêpu 15.02.2017].
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Podobnie jak w innych krajach Europy szerzenie siê zaka¿eñ wirusem HCV
jest w Polsce powa¿nym problemem zdrowia publicznego. Istnieje jednak niewiele dowodów pozwalaj¹cych na pe³ne oszacowanie obci¹¿enia chorobowego
3
w kraju. Najbardziej kompleksowym, lecz wci¹¿ nie do koñca wiarygodnym
Ÿród³em danych jest krajowy system nadzoru sanitarno-epidemiolgicznego.
Ponadto dostêpne badania nad czêstoœci¹ wystêpowania równie¿ wskazuj¹ na
to, i¿ wci¹¿ brakuje solidnej podstawy epidemiologicznej do zapobiegania zaka¿eniom. Co wiêcej wed³ug ekspertów panuje s³abe zrozumienie i œwiadomoœæ na
temat choroby w spo³eczeñstwie, wœród pracowników s³u¿by zdrowia i innych
grupach zawodowych w sektorach nara¿onych na du¿e ryzyko transmisji zaka¿eñ
krwiopochodnych, takich jak tatua¿yœci, kosmetyczki i fryzjerzy. W zwi¹zku
z tym dane szacunkowe dotycz¹ce czêstoœci wystêpowania HCV oraz kluczowych czynników ryzyka s¹ bardzo niepewne i niekompletne, przez co potrzeba
by³o wiêcej dowodów, aby zapewniæ odpowiedni¹ bazê dla Narodowej Strategii
Zapobiegania i Zwalczania HCV (2015-2020).
Spoœród programów przedstawionych w ramach Celu Zdrowotnego 1 Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy, maj¹cych na celu promocjê zdrowego
trybu ¿ycia i zapobiegania chorobom zakaŸnym, program zapobiegania zaka¿eniom HCV zosta³ wybrany jako ten, który mia³ uzyskaæ wsparcie. Okres wdra¿ania trwa³ od kwietnia 2012 r. do marca 2017 r., a zasiêg jego by³ ogólnokrajowy.
G³ównym celem programu by³o zapewnienie solidnych danych iloœciowych
i jakoœciowych opartych na faktach, na potrzeby planowania d³ugoterminowej strategii zapobiegania zaka¿eniom HCV w Polsce, poprzez ocenê sytuacji
epidemiologicznej, ocenê ryzyka zwi¹zanego z zaka¿eniami w placówkach opieki
zdrowotnej oraz w sektorach o powiêkszonym ryzyku dla transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych, a tak¿e poprzez przygotowanie za³o¿eñ rutynowych badañ diagnostycznych, zw³aszcza wœród u¿ytkowników substancji psychoaktywnych. Ponadto
wdro¿ono dzia³ania w zakresie spo³ecznego uœwiadomienia, w zakresie problemu
zaka¿eñ HCV i zasad zapobiegania tym zaka¿eniom, ze szczególnym uwzglêdnieniem pracowników medycznych.
Program podzielono na 5 powi¹zanych ze sob¹ projektów:
Projekt 1: Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie wystêpowania HCV
w populacji ogólnej oraz analiza czynników zwi¹zanych z wystêpowaniem HCV
Projekt 2: Opracowanie i weryfikacja programu zapobiegania HCV wœród u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych (IDU) i ocena potrzeb w zakresie
profilaktyki HCV w tej grupie
Projekt 3: Pilota¿owy program badania kobiet w ci¹¿y w kierunku zaka¿eñ HCV
3

obci¹¿enie, dane czêœciowe, powielanie
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Projekt 4: Jakoœciowa ocena ryzyka zaka¿enia HCV w œwietle stosowanych procedur medycznych w wybranych zak³adach opieki zdrowotnej
Projekt 5: Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiêkszonego ryzyka
transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych i ogó³u spo³eczeñstwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)
W kwestii wyboru powy¿szych projektów nale¿y wspomnieæ, ¿e dominuj¹c¹
drog¹ przenoszenia zaka¿eñ HCV w Polsce s¹ wci¹¿ zabiegi medyczne przeprowadzane bez zachowania w³aœciwych standardów. U¿ytkowników narkotyków
do¿ylnych oraz kobiety w ci¹¿y (transmisja wertykalna) uznano za odpowiednio
drug¹ i trzeci¹ grupê ryzyka.
£¹czny bud¿et programu wynosi³ 4 669 907 CHF, z czego 3 969 421 CHF (85%)
stanowi dofinansowanie ze Szwajcarii, natomiast 700 486 CHF (15%) pochodzi
z bud¿etu polskiego Ministerstwa Zdrowia.
G³ówn¹ Instytucj¹ Realizuj¹c¹ jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
— Pañstwowy Zak³ad Higieny (projekty 1, 3, 5), a instytucjami partnerskimi s¹
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (projekt 2), Uniwersytet Medyczny
w Lublinie (projekt 4), a tak¿e G³ówny Inspektorat Sanitarny w Warszawie (projekty 5 i 4).
Po dwóch latach wdra¿ania w lutym 2015 r. krajowy, niezale¿ny ekspert przeprowadzi³ Przegl¹d Œródokresowy. W Przegl¹dzie Œródokresowym uczestniczy³a
doradczyni ds. Zdrowia dla regionu Europy Wschodniej i Azji Centralnej ze Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Wspó³pracy (SDC), skupiaj¹c swoj¹ ocenê na istotnoœci programu, jego potencjalnym wp³ywie na instytucje medyczne oraz populacjê, a tak¿e na kszta³towaniu najlepszych praktyk w celu ich rozpowszechnienia w Polsce oraz w innych œrodowiskach, gdzie Agencja SDC wspiera podobne
programy.
Program zosta³ ukoñczony, do koñca marca 2017 r. Konferencja koñcowa
zorganizowana przez Instytucjê Realizuj¹c¹ oraz instytucje partnerskie mia³a
miejsce 6 i 7 lutego 2017 r. w Warszawie. W zwi¹zku z przygotowywaniem tego
wydarzenia organizatorzy otrzymali wytyczne sugeruj¹ce uk³ad, format i program konferencji w celu ujêcia najlepszych praktyk i umo¿liwienia debaty.
Uwzglêdniono wiêkszoœæ zaleceñ Agencji SDC zawartych w wytycznych,
a w szczególnoœci nacisk na najlepsze praktyki oraz kolejne etapy programu
wykraczaj¹ce poza wsparcie ze Szwajcarii.
Celem niniejszego listu-raportu podsumowuj¹cego jest
— sformu³owanie za³o¿eñ (skierowanych do Agencji SDC i/lub organizatorów)
w zakresie organizacji podobnych konferencji/wydarzeñ zamykaj¹cych,
— poszerzenie zakresu kompendium najlepszych praktyk z kwestiami i wnioskami
opracowanymi podczas konferencji,
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— sporz¹dzenie koñcowego raportu ³¹cz¹cego wszystkie zalecenia na ¿yczenie
Instytucji Realizuj¹cej.

1.1. Format konferencji/wydarzenia zamykaj¹cego
1.1.1. Prelegenci
Wielu przedstawicieli Instytucji Realizuj¹cej (NIZP-PZH) oraz ICU, a tak¿e cz³onkowie polskiej Grupy Ekspertów HCV, jak równie¿ G³ówny Inspektor Sanitarny
oraz Zastêpca G³ównego Inspektora Sanitarnego wyg³osili wyk³ady i aktywnie
uczestniczyli w panelach. Minister Zdrowia wzi¹³ udzia³ w sesji wstêpnej drugiego dnia konferencji. W wydarzeniu brali udzia³ równie¿ przedstawiciele polskich powiatów, a tak¿e przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdañsku. Obecni byli równie¿ przedstawiciele fundacji oraz organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e przedstawiciele stowarzyszeñ zawodowych
(Polskie Stowarzyszenie Pielêgniarek Epidemiologicznych). Na wydarzeniu by³o
obecnych równie¿ wielu przedstawicieli œrodowisk akademickich. Na szczeblu
miêdzynarodowym konferencjê uzupe³nili równie¿ eksperci z Institut Pasteur
w Pary¿u oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.
Wszyscy uczestnicy, w tym Minister Zdrowia, wykazali du¿e zainteresowanie
rezultatami i osi¹gniêciami programu, a tak¿e w³¹czeniem najlepszych praktyk
i wniosków w ju¿ istniej¹ce strategie lub now¹, osobno opracowan¹ Narodow¹
Strategiê Zapobiegania HCV. Brakowa³o jednak¿e uczestnictwa w dyskusjach panelowych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, a tak¿e wiêkszej liczby przedstawicieli grup bezpoœrednich beneficjentów.
Zalecenia
Audytorium i uczestnictwo w konferencjach koñcowych nale¿y poszerzyæ o wszystkich interesariuszy (w tym o inne podmioty zaanga¿owane w zapobieganie zaka¿eniom HCV w sposób nieuwzglêdniony w programie), lokalnych w³adz, decydentów, przedstawicieli spo³eczeñstwa
obywatelskiego, a tak¿e innych stron zainteresowanych, które mog³yby skorzystaæ na najlepszych praktykach i doœwiadczeniach wypracowanych przez program.
Przedstawiciele spo³eczeñstwa obywatelskiego (tj. stowarzyszenie pacjentów z HCV) maj¹ szczególne znaczenie i mog¹ odgrywaæ kluczow¹
rolê w promowaniu wiêkszego wykorzystania zasobów w celu zapobiegania i leczenia HCV (np. refundacja kosztów testu œlinowego dla wszystkich grup populacji).
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1.1.2. Cel i kwestie kluczowe
Jak zalecono w wytycznych Agencji SDC dot. konferencji zamykaj¹cej, wrêczonych Instytucji Realizuj¹cej przed jej organizacj¹, konferencja skupia³a siê wokó³
strategicznych refleksji, podsumowania najlepszych praktyk, a tak¿e elementów
polityki w zwi¹zku z Narodow¹ Strategi¹ Zapobiegania HCV, która ma zostaæ opracowana. Prezentacja osi¹gniêtych rezultatów by³a bardzo krótka i zwiêz³a, a wiêcej uwagi (s³usznie) poœwiêcono dyskusjom panelowym oraz wymianie najlepszych praktyk i wniosków. Partnerzy wykazali równie¿ du¿e zaanga¿owanie i prawdziwie strategiczne myœlenie na temat kolejnych kroków, które nale¿y podj¹æ,
aby w³¹czyæ rezultaty do stosownych strategii (zarówno ju¿ istniej¹cych lub tak¿e
nowej, osobnej Strategii Zapobiegania HCV). Jednak¿e wiêcej uwagi nale¿a³o
poœwiêciæ aspektom finansowym zwi¹zanym z wprowadzaniem opcji zalecanych
przez program (tj. koszty w³¹czenia badañ w kierunku HCV do podstawowego
pakietu œwiadczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla wszystkich grup
populacji, porównanie kosztów opracowania osobnej Narodowej Strategii Zapobiegania HCV z kosztami w³¹czenia rezultatów i zaleceñ do ju¿ istniej¹cych
strategii).
Program wykaza³ równie¿ wysok¹ zdolnoœæ dostosowania podejœcia do zmieniaj¹cego siê œrodowiska oraz nieprzewidzianych i nieprzewidywalnych zdarzeñ.
Jednak¿e podczas konferencji nie poœwiêcono wystarczaj¹cej uwagi trudnoœciom,
z którymi zmierzono siê podczas wdra¿ania, a w szczególnoœci problemom zwi¹zanym z zarz¹dzaniem cyklem projektu (ang. Project Cycle Management, PCM)
oraz wyzwaniom wynikaj¹cym z czynnoœci wspieraj¹cych odpowiedzialnoœæ
i zaanga¿owanie Ministerstwa Zdrowia na rzecz rozwoju Narodowej Strategii Zapobiegania HCV.
Podczas dyskusji panelowych i prezentacji ekspertów sformu³owano bardzo
interesuj¹ce wnioski i praktyki. Wnioski te umieszczono w niniejszym piœmie-raporcie koñcowym. Uczestnikom udostêpniono publikacjê podsumowuj¹c¹
wyniki programu. Obejmuje ona nie tylko opis programu zawieraj¹cy jego cele,
czynnoœci i metodologiê, lecz równie¿ g³ówne rezultaty i dobre praktyki oparte
na faktach, zaobserwowane w czasie wdra¿ania programu.
Zalecenia
Bardziej podkreœlaæ trudnoœci, z którymi musiano siê zmierzyæ w ramach
programu (na poziomie politycznym, technicznym, wdro¿eniowym
i zarz¹dzania), oraz wymieniæ œrodki, które podjêto celem pokonania
przeszkód.
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Lepiej formu³owaæ (nie tylko w dyskusji panelowej) i kierowaæ zalecenia
dla docelowych, kluczowych stron zainteresowanych, które mog³yby
przyczyniæ siê do konsolidacji wyników i utrzymania trwa³oœci rezultatów programu poprzez zainteresowanie (stosownych) w³adz centralnych i lokalnych, stowarzyszeñ zawodowych, organizacji spo³eczeñstwa obywatelskiego, których to dotyczy itp.

1.1.3. Struktura
Konferencja opiera³a siê na interaktywnych modu³ach. Jednak¿e widownia nie
zosta³a wystarczaj¹co zaanga¿owana, a czas na pytania i odpowiedzi by³ ograniczony. Wyœwietlono krótkie filmy i spoty oraz zorganizowano wystawê materia³ów kampanii spo³ecznej w budynku, w którym odbywa³a siê konferencja
(Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Pañstwowy Zak³ad Higieny).
Zalecenia
Rozwa¿yæ co najmniej jeden interaktywny modu³ do programu konferencji. Mog³o zostaæ zorganizowane na przyk³ad dodatkowe wydarzenie polegaj¹ce na podwójnym wywiadzie z polskimi i szwajcarskimi
ekspertami w dziedzinie HCV.
Nale¿a³o przedstawiæ wiêcej przyk³adów sukcesu (opowiadania, skupienie siê na losach beneficjentów).
Wiêksz¹ uwagê poœwiêciæ bezpoœrednim beneficjentom (ogó³ populacji, kobiety w ci¹¿y, u¿ytkownicy narkotyków do¿ylnych, lekarze,
pielêgniarki, pracownicy medyczni, pacjenci, rodzina).
Prezentacja Agencji SDC skupia³a siê na rozwa¿aniach strategicznych maj¹cych na celu wsparcie wyników programu oraz w³¹czenie rezultatów i zaleceñ
do stosownych polityk dotycz¹cych zapobiegania HCV.
Warto wspomnieæ, ¿e Szwajcaria wspiera obecnie ró¿ne programy zdrowotne
w ca³ej Europie Wschodniej i Azji Œrodkowej, lecz ¿aden z nich nie podejmuje
problemu zapobiegania HCV. W zwi¹zku z tym program ten, jego wyniki, osi¹gniêcia i najlepsze praktyki s¹ istotne dla Agencji SDC pod k¹tem ich rozpowszechniania i powielania w podobnych kontekstach.
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1.2. Spostrze¿enia, najlepsze praktyki, trudnoœci i zalecenia
1.2.1. Istotnoœæ programu pod k¹tem priorytetów i potrzeb
zdrowia publicznego
— Podobnie jak w innych krajach Europy, szerzenie siê zaka¿eñ wirusem HCV
jest w Polsce powa¿nym problemem zdrowia publicznego. Istnieje jednak
niewiele dowodów pozwalaj¹cych na oszacowanie obci¹¿enia chorobowego
w kraju. Ponadto dostêpne badania nad czêstoœci¹ wystêpowania wskazuj¹
równie¿ na to, i¿ brakuje solidnej podstawy epidemiologicznej na potrzeby
zapobiegania (wystêpowanie HCV i kluczowe czynniki ryzyka). Co wiêcej
panuje s³abe zrozumienie i œwiadomoœæ na temat choroby w spo³eczeñstwie
oraz wœród pracowników medycznych, zw³aszcza na poziomie podstawowej
opieki zdrowotnej. W zwi¹zku z powy¿szym konieczne by³o wygenerowanie
danych, aby zapewniæ odpowiedni¹ podstawê dla Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania HCV w kraju, zbie¿nej ze Strategi¹ dot. Wirusowego
Zapalenia W¹troby 2016–2021 4 Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) na rzecz
globalnej strategii dla sektora zdrowia, która ma na celu wyeliminowanie
zaka¿eñ HCV do 2030 roku.
— W oparciu o tê ocenê Szwajcarsko-Polski program mia³ na celu zapewnienie
solidnych danych iloœciowych i jakoœciowych opartych na faktach, na potrzeby planowania d³ugoterminowej strategii zapobiegania zaka¿eniom HCV
w Polsce poprzez ocenê sytuacji epidemiologicznej, ocenê ryzyka zwi¹zanego
z zaka¿eniami w placówkach opieki zdrowotnej oraz w sektorach o powiêkszonym ryzyku transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych, a tak¿e poprzez przygotowanie za³o¿eñ dotycz¹cych rutynowych badañ diagnostycznych, zw³aszcza
wœród u¿ytkowników substancji psychoaktywnych. Ponadto opracowano program dotycz¹cy spo³ecznego uœwiadomienia w zakresie problemu zaka¿eñ
HCV i zasad zapobiegania tym zaka¿eniom, ze szczególnym uwzglêdnieniem
pracowników medycznych. Konferencja zamykaj¹ca pokaza³a, i¿ wspomniane
5 projektów po³¹czono i powi¹zano ze sob¹ w sposób prawid³owy.
— W ramach programu wprowadzono innowacje, takie jak: wdra¿anie czynnoœci na poziomie oœrodków podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie najs³abszymi punktem jest brak kompetencji w zakresie zapobiegania, diagnozy
i leczenia HCV (dotychczas w Polsce kampanie dotycz¹ce diagnozy zaka¿eñ

4

http://www.who.int/hepatitis/strategy2016-2021/ghss-hep/en/, [data dostêpu 15.02.
2017].
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HCV przeprowadzano g³ównie w wyspecjalizowanych jednostkach, takich jak
szpitale lub laboratoria); testy œlinowe na przeciwcia³a anty-HCV, które s¹
nieinwazyjn¹ i du¿o ³atwiejsz¹ w zastosowaniu metod¹, szczególnie w przypadku badania populacji ukrytych, takich jak osoby za¿ywaj¹ce narkotyki lub
mê¿czyŸni uprawiaj¹cy seks z mê¿czyznami; szeroko zakrojona edukacja na
temat HCV — od studentów uniwersytetów medycznych, studentów szkó³ medycznych, szkó³ dla pielêgniarek, personelu medycznego (w tym dentystów
i personelu dentystycznego) do pracowników œwiadcz¹cych us³ugi kosmetyczne
(fryzjerzy, tatua¿yœci, kosmetyczki).

1.2.2. W³¹czanie wyników programu i dobrych praktyk
do stosownych polityk i struktur
— Wybrana metoda generowania, zbierania i analizy danych opartych na faktach w celu rozwiniêcia Strategii Zapobiegania i Zwalczania HCV pod k¹tem
reprezentatywnoœci geograficznej, kryteriów wyboru oraz rozmiaru grup docelowych5 okaza³a siê istotna i odpowiednia. Dokonano jednak¿e kilku korekt oraz podjêto okreœlone œrodki, aby zapewniæ osi¹gniêcie celów programu.
Po raz pierwszy w Polsce wygenerowano tak du¿¹ iloœæ danych opartych na
faktach umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê grup docelowych, czynników ryzyka
oraz ocenê wiedzy i œwiadomoœci spo³eczeñstwa oraz pracowników medycznych w zakresie HCV.
— W kwestii wspomnianych 5 projektów zebrano dane i dowody (dane szacunkowe dotycz¹ce obci¹¿enia HCV, dróg zaka¿enia, rozmiaru grupy z niezdiagnozowan¹ chorob¹) oraz opracowano kluczowe wnioski i za³o¿enia do Strategii, które zostan¹ opublikowane w koñcowym sprawozdaniu. Zgodnie
z zaleceniami Przegl¹du Œródokresowego podwojono koordynacjê i integracjê wysi³ków w finalnej fazie programu. Kluczowym wyzwaniem pozostaje
jednak sformu³owanie Strategii za pomoc¹ danych i spostrze¿eñ wygenerowanych w ramach programu, co w pewnym stopniu wykracza poza sferê wp³ywu
programu. Innymi s³owy nie ustalono jeszcze jednoznacznie, w jaki sposób
odrêbne projekty przeprowadzone przez ró¿ne instytucje maj¹ byæ z³o¿one,
po³¹czone i zintegrowane w celu utworzenia Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania HCV, mimo ¿e Agencja SDC otrzyma³a oficjalne informacje od Ministerstwa Zdrowia na temat wykorzystania spostrze¿eñ i zaleceñ w zakresie celów strategicznych.

5

Wybieraj¹c beneficjentów, szczególn¹ uwagê poœwiêcono biedniejszym województwom (Ma³opolskie, Œwiêtokrzyskie, Podkarpackie i Lubelskie).
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— Podobnie — podczas gdy Ministerstwo Zdrowia wyrazi³o zainteresowanie
i zaanga¿owanie, a jego uczestnictwo w Komitecie Steruj¹cym by³o systematyczne, wci¹¿ jeszcze nie potwierdzono, w jakim stopniu polskie Ministerstwo Zdrowia (Departament Zdrowia Publicznego, Departament Polityki
Zdrowotnej oraz Departament Polityki Lekowej i Farmacji) przejê³o odpowiedzialnoœæ za program, szczególnie pod wzglêdem zastosowania i przejêcia zebranych dowodów i danych oraz ich w³¹czenia w Narodow¹ Strategiê
Zapobiegania i Zwalczania HCV. W zwi¹zku z powy¿szym w Przegl¹dzie Œródokresowym zalecono, aby na wczesnym etapie zaanga¿owaæ stosowne instytucje (szczególnie Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia) w proces
przygotowania zaleceñ i za³o¿eñ Strategii.
— Jednym z najbardziej pomyœlnych elementów programu jest zorganizowanie
ogólnokrajowej kampanii spo³ecznej i edukacyjnej — „HCV Jestem Œwiadom” — maj¹cej na celu poszerzenie wiedzy i œwiadomoœci na temat zaka¿eñ HCV w grupach docelowych. Kampaniê uruchomiono w czerwcu 2016 r.
z du¿ym zaanga¿owaniem Instytucji Realizuj¹cej oraz piêciu projektów.
£¹cznie kampania dotar³a do 10 milionów osób. Jak zalecono w Przegl¹dzie
Œródokresowym, kampaniê zaprojektowali i zaplanowani specjaliœci z zakresu
rzecznictwa i komunikacji, a jej strona www.jestemswiadom.org jest dobrze
przygotowana. Zorganizowano zró¿nicowane wydarzenia anga¿uj¹ce ró¿ne
grupy spo³eczne oraz wykorzystuj¹ce innowacyjne metody marketingu spo³ecznego (oraz ró¿ne kana³y komunikacji wed³ug grup docelowych), aby poszerzyæ wiedzê na temat zdrowia. Uruchomiono równie¿ akcje koordynowane przez youtuberów i osoby maj¹ce wp³yw na opiniê publiczn¹, które publikowa³y ró¿ne materia³y w Internecie. Jednym z aspektów, które przyczyni³y siê
do sukcesu kampanii jest zaanga¿owanie stowarzyszeñ zawodowych (lekarzy
i pielêgniarek). Aby sfinansowaæ te dzia³ania promocyjne, czêœciowo u¿yto
oszczêdnoœci programu. W 2016 r. kampania spo³eczna otrzyma³a nagrodê
„Lider Roku 2016” w kategorii dzia³alnoœæ edukacyjno-szkoleniowa w dziedzinie ochrona zdrowia w Polsce w corocznym konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016”. Podczas konferencji koñcowej podkreœlono fakt, i¿ materia³ edukacyjny na potrzeby kampanii spo³ecznej powinien
byæ regularnie aktualizowany. Kwestia ta powinna byæ szczególnie uwzglêdniona w Planie dzia³ania Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania HCV.
— Nale¿a³o opracowaæ plan B na wypadek, gdyby Strategia nie zosta³a opracowana lub wdro¿ona, aby wyniki badañ i zalecenia zosta³y w³¹czone w inne
istniej¹ce strategie, które otrzymuj¹ ju¿ finansowanie. Spostrze¿enia i zalecenia zwi¹zane ze szkoleniem i uœwiadamianiem pracowników medycznych na
temat zwalczania i zapobiegania HCV mo¿na na przyk³ad w³¹czyæ w istniej¹ce
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ju¿ programy nauczania na studiach oraz studiach podyplomowych, a tak¿e
podczas ustawicznego kszta³cenia medycznego dla lekarzy rodzinnych, ginekologów i pielêgniarek. Zalecenia dotycz¹ce wertykalnej transmisji mo¿na
umieœciæ w istniej¹cych protoko³ach dot. opieki prenatalnej. Dzieje siê tak
najwyraŸniej na poziomie regulacji i poziomie polityki, lecz niestety jeszcze
nie w pe³ni jest wykorzystywane w praktyce.
— Program skupia³ siê na kwestiach zwi¹zanych z HCV. Jednak¿e pierwotnie
planowano w³¹czyæ kwestie dotycz¹ce zapobiegania innym chorobom krwiopochodnym (zapalenie w¹troby typu B, HIV/AIDS). Nie podjêto tych kwestii
w wystarczaj¹cy sposób w ró¿nych elementach programu. Jest to istotne pod
wzglêdem komunikacji i rzecznictwa maj¹cego na celu zapewniæ wdro¿enie
Strategii lub w³¹czenie wyników oceny w inne narodowe strategie i plany
dzia³añ dotycz¹ce chorób przenoszonych przez krew. W materia³ach edukacyjnych (szkolenia stacjonarne i platforma e-learningowa) problem ten rozwi¹zano w du¿o szerszym rozumieniu — zaka¿enia krwiopochodne ogó³em,
aspekty prawne i proceduralne, zalecenia i wytyczne dotycz¹ce na przyk³ad
zawodowych zak³uæ i skaleczeñ, codzienne procedury dla pacjentów oraz ich
rodzin i opiekunów. W ramach programu treningowego prof. Zbigniew Izdebski, seksuolog, zosta³ zaproszony do uczestnictwa w cyklu filmów edukacyjnych, które dostêpne s¹ na platformie.
— Aby zachêcaæ do refundacji testu œlinowego i leczenia (w³¹czenie do podstawowego pakietu opieki zdrowotnej refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia œwiadczonego na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej),
w miêdzyczasie, zaleca siê przeprowadzenie odpowiedniej analizy kosztów wykazuj¹cej zarówno bezpoœrednie, jak i poœrednie koszty z³ego stanu
zdrowia wynikaj¹cego z zaka¿eñ HCV (na chwilê obecn¹ wiarygodne i kompleksowe dane dotycz¹ce obci¹¿enia ekonomicznego HCV nie s¹ w Polsce
dostêpne), uzasadniaj¹c tym samym inwestycjê w dzia³ania prewencyjne jako
najbardziej ekonomiczne podejœcie w porównaniu do inwestowania wy³¹cznie w leczenie.

1.2.3. Partnerstwo i przekazywanie dobrych praktyk
— Wspó³praca miêdzy instytucjami partnerskimi by³a dobra. Jednak¿e w celu
u³atwienia analizy danych, opracowania Strategii i zachêcania do jej wdra¿ania, zalecono równie¿, aby zintensyfikowaæ relacje z zewnêtrznymi stronami zainteresowanymi pracuj¹cymi w tym samym sektorze (WHO, prywatne
praktyki, stowarzyszenia medyczne, organizacje spo³eczeñstwa obywatelskiego itp.) oraz ich zaanga¿owanie. Ró¿ne wizyty studyjne i wymiany naukowe
we wspó³pracy z szwajcarskim Biurem Federalnym ds. Zdrowia Publicznego,
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szwajcarskimi uniwersytetami, laboratoriami i ekspertami w dziedzinie HCV
rozpoczêto wraz z uruchamianiem programu, lecz póŸniej stopniowo ich liczba
mala³a. Takie wysi³ki powinny by³y byæ zintensyfikowane. Przyczyni³oby siê
to równie¿ do zwiêkszenia i utrzymania motywacji personelu medycznego
i us³ug pozamedycznych, zaanga¿owanego w program.
— Zg³oszono du¿e zainteresowanie programem przez beneficjentów koñcowych
(pacjenci oœrodków podstawowej opieki zdrowotnej, kobiety w ci¹¿y, u¿ytkownicy narkotyków do¿ylnych). Jednak¿e, jak podkreœlili w trakcie paneli
dyskusyjnych przedstawiciele spo³eczeñstwa obywatelskiego, starania zmierzaj¹ce ku zaanga¿owaniu i wzmocnieniu roli pacjentów, stowarzyszeñ pacjentów, grup rzecznictwa pacjentów oraz grup interesów spo³eczeñstwa obywatelskiego powinny by³y byæ zintensyfikowane w celu zwiêkszania œwiadomoœci pacjentów na temat ich prawa do ¿¹dania lepszego zapobiegania
i zarz¹dzania kwesti¹ zaka¿eñ HCV i w ten sposób zachêcania do opracowania i wdro¿enia Strategii oraz wywierania presji w tym kierunku.

1.2.4. Skutecznoœæ i wydajnoœæ w zwi¹zku z wdra¿aniem programu
— Wdra¿anie programu jest zgodne z pierwotnie zaplanowanym harmonogramem. Oczekuje siê, ¿e wyniki, które zostan¹ osi¹gniête w ramach wspó³finansowanych projektów oraz zastosowanie bardzo istotnych oszczêdnoœci bêd¹
lepsze ni¿ siê spodziewano pod wzglêdem badanych grup docelowych, materia³u edukacyjnego oraz kampanii spo³ecznej, szkoleñ prowadzonych dla
personelu medycznego i us³ug pozamedycznych, rozpowszechniania wyników
i publikacji.
— Instytucja Realizuj¹ca mia³a odpowiedni ogl¹d na dzia³ania i wykaza³a siê
w³aœciw¹ odpowiedzialnoœci¹, przy czym jest to najwiêkszy i najbardziej presti¿owy program, który instytucja przeprowadzi³a. Pozytywne skutki programu pod k¹tem budowania potencja³u Instytutu s¹ równie¿ godne uwagi, nie
tylko w zakresie kwestii technicznych, lecz równie¿ tych zwi¹zanych z zarz¹dzaniem cyklem projektu (PCM). Szczególny nacisk po³o¿ono równie¿ na
wzmacnianie i wsparcie Komitetu Steruj¹cego z³o¿onego z doœwiadczonych
specjalistów klinicznych oraz specjalistów ds. zdrowia publicznego.
— Instytucja Realizuj¹ca oraz partnerzy wdro¿eniowi wykazali siê otwartoœci¹,
przejrzystoœci¹ i chêci¹ szukania wspólnych rozwi¹zañ w zakresie napotykanych trudnoœci.
— Wspó³praca i komunikacja miêdzy zaanga¿owanymi instytucjami by³a na
dobrym poziomie. Zaobserwowano bowiem zarówno dobr¹ interakcjê, jak
i odpowiedni¹ wiedzê na temat ca³ego programu, a tak¿e komplementarnoœæ
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ró¿nych elementów. Istnia³a wspólna ogólna opinia na temat potrzeby posiadania kompleksowej metody w zakresie zapobiegania i zwalczania HCV.
— Pomimo trudnoœci odnaleziono na czas szybkie i konstruktywne rozwi¹zania.
Pokazuje to du¿¹ elastycznoœæ programu oraz du¿¹ zdolnoœæ reagowania
partnerów 6.
— Oszczêdnoœci programu zosta³y stosownie u¿yte zgodnie z zaleceniami Przegl¹du Œródokresowego: dalsza kontrola pacjentów z pozytywnym wynikiem
badañ na obecnoœæ zaka¿enia HCV (projekty 1, 3); rozszerzenie konferencji
zamykaj¹cej za pomoc¹ warsztatów i dyskusji panelowych; diagnoza zaka¿eñ HCV u pacjentów z przebyt¹ biopsj¹ prostaty w wywiadzie (projekt 1);
badanie maj¹ce na celu porównanie wiedzy na temat zaka¿eñ HCV studentów pierwszego i ostatniego roku wydzia³ów medycznych i stomatologicznych (6 rok studiów medycznych i 5 rok studiów stomatologicznych); rozpowszechnianie wyników programu wœród specjalistów (projekt 1); kontynuacja szkoleñ kaskadowych dla pracowników medycznych i niemedycznych
(projekt 5); organizacja kampanii spo³ecznej: kampania internetowa, kampania edukacyjna i informacyjna, dzia³alnoœæ na wydarzeniach (pikniki rodzinne, Przystanek Woodstock), narodowy test wiedzy o zdrowiu ze szczególnym naciskiem na HCV oraz zaka¿enia krwiopochodne, zorganizowany w pañstwowej telewizji.

1.3. Najlepsze praktyki, wyzwania i zalecenia wed³ug
projektów
1.3.1. Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie wystêpowania
HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników zwi¹zanych
z wystêpowaniem HCV
Wyniki i najlepsze praktyki
• Projekt dobrze odbierany przez podmioty medyczne, jak równie¿ badane
osoby.
• Sesje szkoleniowe cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.

6

tj. w projekcie 1: metoda wyboru czynników motywacyjnych w celu zachêcania do
uczestnictwa placówek medycznych w programie (dziêki tym staraniom w programie
wziê³y udzia³ 2 dodatkowe oœrodki podstawowej opieki zdrowotnej), korekty b³êdów
statystycznych lub ukierunkowanie na testy œlinowe.
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• Ukoñczono rekrutacjê pacjentów (cel: 23 548), ³¹cznie 23 737 pacjentów;
wysokie zainteresowanie wœród pacjentów.
• 92% (cel 80%) badanej populacji, której wyniki testów by³y pozytywne, skierowano do dalszej opieki medycznej celem przeprowadzenia leczenia.
G³ównymi problemami i przeszkodami jest d³ugi czas oczekiwania na wizytê
u specjalisty, brak hepatologów, a tak¿e brak przystêpnej cenowo terapii.
• Zapewniono rozpowszechnienie wyników projektu: 50. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Badañ nad W¹trob¹ w Wenecji (2015), 8. Europejska
Konferencja o Zdrowiu Publicznym w Mediolanie (2015), 4. Edycja Medicinariów (2015), 51. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Badañ nad W¹trob¹
w Barcelonie (2016), publikacja ró¿nych artyku³ów, produkcja materia³u wideo, broszury promuj¹ce program, badania, spot telewizyjny/radiowy.
• Stosowne dodatkowe dzia³ania przeprowadzane z u¿yciem oszczêdnoœci:
dalsza kontrola pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, rekrutacja
nowych oœrodków, badanie pacjentów z przebyt¹ biopsj¹ prostaty.
• Projekt znacz¹co przyczyni³ siê do kampanii spo³ecznej.
Trudnoœci i zalecenia
• Najwiêksze trudnoœci (w ró¿nych projektach), by³y spowodowane m.in. wysok¹ rotacj¹ personelu.
• W ramach projektu nr 1 odnotowano istotne przeszkody w docieraniu do
placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (podobny problem zaobserwowano w ramach projektu nr 4 - do klinik dentystycznych, oraz w ramach
projektu nr 5 - do salonów kosmetycznych) i przekonaniu ich do uczestnictwa w projekcie, a tak¿e niskie zainteresowanie ze strony prywatnych klinik
i, w przypadku projektu nr 4, - praktyk dentystycznych. Nale¿y opracowaæ
ukierunkowane strategie zachêcania ich do uczestnictwa.
• Z uwagi na zg³oszone trudnoœci w docieraniu do m³odych ludzi w Strategii
nale¿y po³o¿yæ szczególny nacisk na uœwiadamianie m³odzie¿y na temat
zapobiegania HCV, zw³aszcza na obszarach wiejskich.
• Co równie¿ podkreœlono podczas konferencji zamykaj¹cej, zaleca siê tak¿e
opracowanie ukierunkowanych strategii zapobiegania i zwalczania HCV dla
populacji imigrantów oraz populacji wiêziennej (dane w tym zakresie s¹
ograniczone).
• Do dnia dzisiejszego dane epidemiologiczne zgromadzone przez projekt 1
i inne projekty w programie nie zosta³y, poza zg³oszeniem przypadków do nadzoru epidemiologicznego, w³¹czone do krajowego systemu statystycznego
o zdrowiu (HIS) i nie planuje siê tego w ramach projektu. Upublicznienie tych
danych, z pe³n¹ dostêpnoœci¹ dla osób decyzyjnych w systemie opieki zdrowotnej, pracowników s³u¿by zdrowia i instytucji akademickich jest kluczowe.
Podczas konferencji dr Piotr Kramarz z Europejskiego Centrum Zapobiegania
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i Kontroli Chorób podkreœla³ koniecznoœæ publicznego udostêpniania danych
na poziomie europejskim w celu skutecznego nadzoru nad wirusowym zapaleniem w¹troby typu B i C w Europie.

1.3.2. Opracowanie i weryfikacja programu zapobiegania HCV
wœród u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych (IDU) i ocena
potrzeb w zakresie profilaktyki HCV w tej grupie
Wyniki i najlepsze praktyki
• Nie zg³oszono szczególnych trudnoœci w dotarciu do grup populacji u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych. Akceptacja projektu przez grupê docelow¹ jest
oceniana jako dobra; podobnie w przypadku poziomu zainteresowania programem i wspó³prac¹ ze strony placówek terapeutycznych lub placówek redukcji szkód.
• Zapewniono rozpowszechnienie wyników projektu: prezentacja w Krajowym Biurze Do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii (organ doradczy Premier),
debata zorganizowana przez Polsk¹ Sieæ Polityki Narkotykowej, publikacja
artyku³ów i artyku³ów naukowych, opracowanie materia³ów profilaktycznych
i szkoleniowych, badania jakoœciowe, przemowa na Konferencji EMCDDA w Lizbonie (2015), 11. spotkanie robocze Grupy Eksperckiej ds. Nadu¿ywania Alkoholu i Substancji Odurzaj¹cych w Oslo (2015), a tak¿e Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Badañ nad Uzale¿nieniami w Warszawie (2015), uczestnictwo w kilku wydarzeniach plenerowych zorganizowanych w ramach kampanii spo³ecznej (np. Przystanek Woodstock, „Lato z Radiem”).
• Jak zalecono w Przegl¹dzie Œródokresowym, wzmocniono prewencyjne dzia³ania edukacyjne i uœwiadamiaj¹ce kierowane do u¿ytkowników narkotyków
do¿ylnych, a tak¿e œrodki maj¹ce na celu zmniejszenie stygmatyzacji i dyskryminacji u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych zaka¿onych HCV.
Trudnoœci i zalecenia
• Koinfekcja wirusowym zapaleniem w¹troby i wirusem HIV jest w coraz wiêkszej
mierze uznawana jako istotny problem zdrowia publicznego. Zaka¿enie HCV
dotyka 20% osób ¿yj¹cych z wirusem HIV na ca³ym œwiecie. Wœród u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych zaka¿onych HIV, u oko³o 75% wystêpuje koinfekcja
wirusem HCV. Zgodnie z pierwotnym planem opracowywana Narodowa Strategia Zapobiegania i Zwalczania HCV oraz wzorcowy program zapobiegania
HCV powinny uwzglêdniaæ potencjalny pozytywny wp³yw na zapobieganie HIV.
• Dostêp do leczenia HCV dla u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych jest w Polsce bardzo trudny. Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa leczenie
wy³¹cznie w przypadku koinfekcji HIV/HCV lub je¿eli u¿ytkownik narkotyków
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do¿ylnych jest w stanie utrzymaæ abstynencjê przez co najmniej 1 rok. Inne
trudnoœci wymienione podczas konferencji koñcowej s¹ nastêpuj¹ce: pacjenci
objêci programami substytucyjnymi nie s¹ systematycznie badani, reakcja
leków przeciwwirusowych z substancjami zastêpczymi, brak programów adaptacji spo³ecznej dla u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych, brak œwiadomoœci na temat ryzyka zwi¹zanego z przygotowaniem leków, brak programów
zajmuj¹cych siê uzale¿nieniami w kompleksowy i holistyczny sposób na poziomie lokalnym, wysoka stygmatyzacja u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych,
niska œwiadomoœæ na temat zwiêkszonego ryzyka infekcji zwi¹zanego z ryzykownym zachowaniem seksualnym (MSM — mê¿czyŸni uprawiaj¹cy seks z mê¿czyznami) oraz spo¿ywaniem œrodków zwiêkszaj¹cych aktywnoœæ seksualn¹.
Powy¿sze kwestie nale¿y uwzglêdniæ w za³o¿eniach i zaleceniach do opracowywanej Strategii Zapobiegania i Zwalczania HCV.
• Rz¹dowe instytucje na poziomie lokalnym powinny byæ bardziej zaanga¿owane w ogólne zapobieganie i zwalczanie HCV (programy redukcji szkód).
Program nie poœwiêci³ szczególnej uwagi tej kwestii.
• Pewne ograniczenia wi¹za³y siê ze zmianami w zastosowanym rodzaju badania (test œlinowy) 7. Zorientowanie na test œlinowy jest istotne i lepiej dostosowane do sytuacji (brak odpowiednich i bezpiecznych rozwi¹zañ magazynowych i transportowych dla próbek krwi). Jednak¿e koszt tego badania jest
wysoki, a nie jest ono refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co stanowi istotn¹ przeszkodê. Wyzwania zwi¹zane z kosztem badañ w kierunku
HCV i leczenia zosta³y szczegó³owo opisane przez prof. dr hab. Roberta Flisiaka podczas konferencji koñcowej. Nale¿y to uwzglêdniæ w opracowywaniu
Strategii.
• Metoda opracowana w ramach programu maj¹ca na celu ograniczenie stygmatyzacji osób zaka¿onych HCV, szczególnie u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych, jest istotna i powinna by³a byæ lepiej udokumentowana. Kwestii tej
nale¿y poœwiêciæ stosown¹ uwagê w Strategii.

1.3.3. Pilota¿owy program badania kobiet w ci¹¿y w kierunku
zaka¿eñ HCV
Najlepsze praktyki
• Szkolenia dla zewnêtrznych specjalistów (ginekologów, hepatologów, lekarzy
rodzinnych, pielêgniarek i po³o¿nych) cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.

7

Nowelizacja wynikaj¹ca z wymiany wiedzy i doœwiadczeñ w czasie wizyty studyjnej
w Szwajcarii w ramach projektu. przypis red.
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• Sporz¹dzono interesuj¹ce wnioski na podstawie analizy zebranych dowodów:
tj. okres ci¹¿y jest dobr¹ okazj¹ na zbadanie kobiet w wieku rozrodczym;
drobne zabiegi medyczne s¹ jedn¹ z g³ównych dróg transmisji HCV w Polsce
wœród kobiet w ci¹¿y.
Trudnoœci i zalecenia
• Mniejsze wysi³ki w zakresie rozpowszechniania rezultatów i wyników projektu w porównaniu do innych projektów.
• Pewne trudnoœci zwi¹zane by³y ze zmianami w ramach prawnych w zakresie
badania kobiet w ci¹¿y (zmiana w okresie kwalifikowalnoœci).
• Trudnoœci w zakresie rekrutacji podmiotów medycznych.
• Nale¿a³o oceniæ wiedzê ginekologów po³o¿ników i lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej bior¹cych udzia³ w szkoleniu na temat zapobiegania wertykalnej
transmisji HCV, a tak¿e postêpowania z noworodkiem od matki zaka¿onej
HCV przed i po szkoleniach nawet w przypadku krótkich szkoleñ.
• Nale¿a³o zintensyfikowaæ wspó³pracê i wymianê doœwiadczeñ z zewnêtrznymi podmiotami œwiadcz¹cymi us³ugi w zakresie zdrowia matki i dziecka
(opieka prenatalna i poporodowa) oraz kluczowymi stronami zainteresowanymi operuj¹cymi w tym sektorze, gdy¿ stanowi to podstawê dla dzia³añ
zachêcaj¹cych do rozwijania i wdra¿ania Strategii.
• Jak podkreœlono na konferencji koñcowej, zaleca siê diagnozê choroby przed
ci¹¿¹ (kobiety w wieku rozrodczym planuj¹ce ci¹¿ê). Nale¿y jednak oszacowaæ zwi¹zane z tym koszty.

1.3.4. Jakoœciowa ocena ryzyka zaka¿enia HCV w œwietle
stosowanych procedur medycznych w wybranych
zak³adach opieki zdrowotnej
Wyniki i najlepsze praktyki
• Opracowano kulturowo dostosowane materia³y edukacyjne: film „HCV Jestem
Œwiadom”, spoty, kursy szkoleniowe, ulotki i broszury.
• Zintensyfikowano czynnoœci w kierunku rozpowszechniania rezultatów projektu: publikacja artyku³ów, opracowanie narzêdzi badawczych, opracowanie badañ eksperymentalnych, broszury, film edukacyjny.
• Rozszerzenie szkoleñ o kwestiê zapobiegania zaka¿eñ szpitalnych dla pielêgniarek na poziomie podyplomowym jest wysoce istotne.
• Jak podkreœlono podczas konferencji, zaanga¿owanie i rola pielêgniarek
epidemiologicznych w zapobieganiu zaka¿eniom HCV jest kluczowa i nale¿y
jej poœwiêciæ szczególn¹ uwagê w opracowywanej Strategii.
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Trudnoœci i zalecenia
• Zg³oszono niskie zainteresowanie ze strony prywatnych klinik i praktyk dentystycznych do uczestnictwa w projekcie. Personel klinik ambulatoryjnych
ma bardzo ograniczon¹ œwiadomoœæ na temat procedur zwalczania zaka¿eñ
(70% z nich nie ma wiedzy na temat zaka¿eñ HCV). Nale¿y wiêc tym osobom
poœwiêciæ szczególn¹ uwagê w czasie szkoleñ, które powinny skupiaæ siê na
zmianie podejœcia i praktyk. To samo dotyczy personelu prywatnych praktyk
dentystycznych oraz diagnostów laboratoryjnych.
• Aby podnieœæ i utrzymaæ motywacjê pracowników medycznych i niemedycznych zaanga¿owanych w projekt, nale¿a³o dalej promowaæ wymiany i wizyty
naukowe w zakresie podobnych programów lub instytucji dzia³aj¹cych w tym
samym sektorze, równie¿ w Szwajcarii.
• Wiedzê personelu medycznego i pomocniczego personelu medycznego uczestnicz¹cego w szkoleniach nale¿a³o oceniæ przed i po szkoleniach, nawet
w przypadku krótkich szkoleñ.
• Aby w sposób zrównowa¿ony podnosiæ œwiadomoœæ personelu medycznego
i wywo³aæ zmianê podejœcia, szkolenie nale¿y rozszerzyæ na studentów
kierunków medycznych (lekarze rodzinni i pielêgniarki). Jasne jest, ¿e wykracza to poza zakres programu. Jednak¿e zaleca siê, aby Ministerstwo Zdrowia przeprowadzi³o prace przygotowawcze nad programem szkoleñ w czasie
wdra¿ania Strategii. Nale¿y szczególn¹ uwagê poœwiêciæ studiom oraz studiom
podyplomowym dla lekarzy pierwszego kontaktu.

1.3.5. Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiêkszonego
ryzyka transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych i ogó³u
spo³eczeñstwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)
Wyniki i najlepsze praktyki
• Pracownicy ochrony zdrowia wykazali wysokie zainteresowanie programem
edukacyjnym, czego w pocz¹tkowej fazie projektu nie mo¿na by³o powiedzieæ o kluczowych pracownikach us³ug pozamedycznych, do których projekt by³ równie¿ skierowany (salony kosmetyczne, studia tatua¿u).
• Zwiêkszanie wiedzy na temat HCV i innych chorób krwiopochodnych oraz
dróg zaka¿enia wœród pracowników opieki medycznej oraz ogó³u spo³eczeñstwa jest nieustannie monitorowane.
• Uruchomiono platformê e-learningow¹ dla pracowników i œwiadczeniodawców ochrony zdrowia, która obecnie dzia³a. Przeszkolono dotychczas 3000 osób.
Zg³oszono wysokie zainteresowanie platform¹ e-learningow¹ wœród pracowników i œwiadczeniodawców s³u¿by zdrowia w zwi¹zku z podwy¿szonym ryzykiem
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transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych (zarejestrowane salony kosmetyczne,
studia tatua¿u).
• Stowarzyszenia zawodowe lekarzy i pielêgniarek bra³y udzia³ w programie,
zw³aszcza w zwi¹zku z kampani¹ edukacyjn¹, jak równie¿ przygotowaniem
programu, szkoleñ i materia³ów informacyjnych.
• W projekcie zaanga¿owane by³y media, a do spotów telewizyjnych wybrano
bardzo popularne osobistoœci, docieraj¹ce do wszystkich grup wiekowych
i kategorii spo³ecznych (s³ynna top modelka, mistrz boksu i stylista fryzur).
• Zintensyfikowano wysi³ki maj¹ce na celu rozpowszechnianie rezultatów
wszystkich projektów: tj. specjalne wydarzenie na rzecz „edukacji dziennikarzy” (4. edycja Medicinariów).

Trudnoœci i zalecenia
• Zorganizowano wstêpne i kontrolne testy dla personelu medycznego i us³ug
pozamedycznych. Jednak¿e tylko szkolenia (sesje szkoleniowe i sesje e-learningowe) dla diagnostów laboratoryjnych, personelu ratownictwa medycznego, lekarzy i stomatologów s¹ powi¹zane z systemem edukacji medycznej
(akredytacja), co stanowi bardzo silny czynnik motywacyjny. Nale¿y zbadaæ,
czy szkolenie dla pielêgniarek równie¿ mo¿e byæ akredytowane lub czy system
akredytacyjny ró¿nych zawodów medycznych móg³by zostaæ ujednolicony, aby
stworzyæ skuteczny system motywacyjny zachêcaj¹cy do pog³êbiania wiedzy.
• Podczas wdra¿ania projektu, na ¿yczenie Centrum Kszta³cenia Podyplomowego Pielêgniarek i Po³o¿nych zaproponowano zmiany w programach edukacyjnych. Zgadza³o siê to z potrzeb¹ wprowadzenia kwestii zwi¹zanych z bezpieczeñstwem procedur pod k¹tem zaka¿eñ krwiopochodnych. Programy zmieniono i stanowi¹ one podstawê kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych w Polsce.

1.4. Zalecenia
Oprócz przekazywania i wykorzystania wy¿ej opisanych najlepszych praktyk opartych na osi¹gniêciach programu nale¿y uwzglêdniæ poni¿sze zalecenia na potrzeby czynnoœci kontynuuj¹cych dzia³ania programu w œwietle zapobiegania i zwalczania HCV w Polsce:
Bior¹c pod uwagê brak solidnej podstawy epidemiologicznej do zapobiegania i zwalczania HCV w Polsce i w zwi¹zku z tym potrzebê zbierania, przetwarzania i analizy stosownych danych, nie przyjêto za pewnik tego, i¿ mo¿liwe jest opracowanie Strategii opartej na faktach

1. Najlepsze praktyki i kluczowe wnioski z realizacji Projektu...

w przeci¹gu czterech lat. W rzeczywistoœci doœwiadczenie pokaza³o,
¿e zbieranie i generowanie danych zajê³o wiêcej czasu ni¿ pierwotnie
planowano. Powodem tego jest trudnoœæ w docieraniu do niektórych
grup docelowych, nieœcis³oœci w ramach regulacyjnych, trudnoœci w motywowaniu personelu do szkoleñ, opóŸnienia w przetwarzaniu i analizie
zebranych danych. Na podstawie tych spostrze¿eñ, zgodnie z postulatem ostatecznej fazy programu, „minimalnym” wymogiem oraz stosown¹ inicjatyw¹ jest kompilacja za³o¿eñ i zaleceñ w specjalnej
monografii.
Na rzecz poparcia finansowego zrównowa¿enia wdra¿ania zaleceñ, które
maj¹ byæ w³¹czone do Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania
HCV oraz do jej powi¹zanego planu dzia³ania, nale¿y przeprowadziæ
analizê kosztów (okreœlaj¹c¹ koszty produkcji sugerowanego pakietu
zapobiegania, diagnozy i leczenia przypadków HCV, wykazuj¹c¹ koszt
z³ego stanu zdrowia zwi¹zanego z zaka¿eniem HCV, w tym utratê produktywnoœci oraz koszty leczenia w porównaniu do kosztów zapobiegania, a tak¿e porównuj¹ca podobne pogramy w s¹siednich krajach).
Powy¿sza analiza kosztów powinna równie¿ identyfikowaæ potencjalne
Ÿród³a finansowania na potrzeby wdra¿ania zaleceñ sformu³owanych
w Strategii.
Dalszy rozwój szkoleñ personelu medycznego na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni, pielêgniarki epidemiologiczne,
gabinety stomatologiczne) oraz pracowników us³ug pozamedycznych
(salony kosmetyczne, fryzjerzy, pracownicy wiêzienni, personel odpowiedzialny za zdrowie imigrantów, personel pracuj¹cy z u¿ytkownikami
narkotyków do¿ylnych) powinien równie¿ stanowiæ kluczowy element
kolejnej fazy. Nale¿y zwróciæ uwagê na zmianê postaw oraz mechanizmy egzekwowania przestrzegania protoko³ów i procedur zwi¹zanych
z zapobieganiem HCV. Szkolenia powinny byæ akredytowane oraz nale¿y
opracowaæ odpowiedni system dalszej kontroli.
Zmiana zachowania populacji zajmuje ponad cztery lata. Nale¿y zatem
prowadziæ kampaniê uœwiadamiaj¹c¹ oraz regularnie aktualizowaæ
materia³y edukacyjne. Nale¿y szczególn¹ uwagê poœwiêciæ m³odym ludziom oraz innowacyjnym metodom marketingu spo³ecznego na rzecz
walki z dyskryminacj¹ osób zaka¿onych HCV.
Skupiæ siê nale¿y równie¿ na funkcjonalnoœci ram prawnych w zakresie
kwestii zwi¹zanych z HCV (prawo do zwrotu kosztów diagnozy HCV, zapewnienie bezpiecznego œrodowiska do zastrzyków dla u¿ytkowników
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narkotyków do¿ylnych, rejestracja leków na HCV itp.). Jest to istotna
kwestia, któr¹ nale¿y rozwi¹zaæ przed rozpoczêciem opracowywania
Strategii i powi¹zanego z ni¹ planu dzia³ania.
W celu wdro¿enia Strategii istotna bêdzie wspó³praca miêdzysektorowa. W zwi¹zku ze szkoleniem personelu medycznego kluczow¹ rolê
odgrywa Ministerstwo Zdrowia we wspó³pracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego w zakresie wsparcia w³¹czania nowego programu nauczania o zapobieganiu i zwalczaniu HCV (lub integracji w ju¿
istniej¹ce programy nauczania) na poziomie studiów, studiów podyplomowych oraz poziomie ustawicznego kszta³cenia medycznego. To samo
dotyczy Ministerstwa Edukacji Narodowej na poziomie edukacji podstawowej i zawodowej. Zaanga¿owanie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Spo³ecznej w tworzeniu œrodowiska umo¿liwiaj¹cego bezpieczne zastrzyki oraz — bardziej ogólnie — w rozwijaniu kompleksowej i zintegrowanej metody zapobiegania i zwalczania zaka¿eñ HCV
wœród u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych jest równie¿ kluczowe.
Dane epidemiologiczne zebrane w ramach programu powinny byæ w³¹czone do krajowego systemu statystycznego o zdrowiu (HIS) oraz
udostêpnione na poziomie krajowym i europejskim.

PODZIÊKOWANIA
Sk³adamy podziêkowania Paniom Aleksandrze Chmielewskiej i Katarzynie Templin-Ukleja z Ambasady Szwajcarii w Polsce za wsparcie i pomoc w czasie realizacji Projektu, a w szczególnoœci Pani Katarzynie Templin-Ukleja za owocne jego
podsumowanie.

PROJEKT KIK/35
ZAPOBIEGANIE ZAKA¯ENIOM HCV:
OD BADAÑ NAUKOWYCH DO EDUKACJI
SPO£ECZEÑSTWA I REKOMENDACJI
DZIA£AÑ STRATEGICZNYCH
Dr hab. n. med. Rafa³ Gierczyñski, prof. NIZP-PZH
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
Zaka¿enia wirusem HCV, odpowiedzialnym za wirusowe zapalenie w¹troby
typu C (WZW C), stanowi od lat jedno z najwiêkszych wyzwañ dla zdrowia publicznego w obszarze chorób zakaŸnych, zarówno w kraju jaki i za granic¹. Oprócz
znacznego odsetka osób zaka¿onych w populacji ogólnej, szacowanego na wartoœci zbli¿one do 0,5% w krajach europejskich do przekraczaj¹cej 10% w Egipcie,
a tak¿e w niektórych krajach rozwijaj¹cych siê w Afryce i Azji, zwalczanie WZW C
utrudniaj¹ miêdzy innymi takie czynniki jak:
• brak szczepionki;
• d³ugi, przebiegaj¹cy w utajeniu i czêsto bez specyficznych objawów rozwój choroby, któr¹ mo¿na potwierdziæ dopiero przez wykonanie badania
diagnostycznego w kierunku HCV (badania serologiczne: anty-HCV i potwierdzaj¹ce badanie molekularne: HCV-RNA);
• znaczny odsetek osób nieœwiadomych swojego, przewlek³ego zaka¿enia
HCV;
• powa¿ne konsekwencje zdrowotne – zw³óknienie w¹troby, marskoœæ i niekiedy rak w¹trobowokomórkowy;
• fakt, i¿ skuteczna terapia przeciwwirusowa (leki typu DAA) dostêpna jest
zaledwie od paru lat i jest terapi¹ kosztown¹ – zw³aszcza dla krajów rozwijaj¹cych siê.
Do zaka¿eñ HCV dochodzi w wyniku przeniesienia wirusa z krwi osoby zaka¿onej do organizmu osoby zdrowej bezpoœrednio przez krew (bezpoœredni kontakt z krwi¹ np. w urazowych sportach kontaktowych, w trakcie stosunku seksualnego lub transfuzji) lub poœrednio – przez stosowanie ska¿onych krwi¹ osoby
zaka¿onej preparatów lub narzêdzi zabiegowych, kosmetycznych i s³u¿¹cych do
zdobienia cia³a w trakcie czynnoœci przebiegaj¹cych z naruszeniem ci¹g³oœci skóry
lub b³on œluzowych.
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Warunki otwieraj¹ce wrota do zaka¿enia HCV zdarzaj¹ siê w codziennym ¿yciu
doœæ czêsto, poczynaj¹c od drobnych zabiegów medycznych takich jak wizyta
u dentysty, przyjmowanie zastrzyków, zabiegi kosmetyczne i upiêkszaj¹ce cia³o
takie jak tatua¿e, kolczykowanie i inne liczne zabiegi zwi¹zane z mechanicznym
naruszaniem ci¹g³oœci skóry lub wprowadzaniem podskórnym ró¿nych preparatów. Z tego wzglêdu wiêkszoœæ spo³eczeñstwa mo¿e byæ potencjalnie nara¿ona
na zaka¿enie HCV – dlatego nale¿y stanowczo przeciwdzia³aæ spo³ecznej stygmatyzacji osób z HCV. Do zaka¿enia dochodzi jednak tylko w sytuacji naruszenia
zasad aseptyki przy wykonywaniu tych zabiegów i w sytuacji, gdy sprzêt zabiegowy lub preparat mia³y wczeœniejszy kontakt z krwi¹ osoby zaka¿onej. Z tych
wzglêdów, wa¿nym elementem zapobiegania szerzeniu siê HCV i WZW C jest
rzetelne stosowanie procedur maj¹cych na celu wyeliminowanie dzia³añ mog¹cych sprzyjaæ transmisji wirusa. Procedury takie s¹ wymagane w prowadzeniu
dzia³alnoœci leczniczej i powinny byæ równie¿ stosowane w zabiegach kosmetycznych, przebiegaj¹cych z naruszeniem ci¹g³oœci skóry i b³on œluzowych, gdy¿
HCV przenosi siê przez krew niezale¿nie od tego czy zabieg s³u¿yæ ma leczeniu
czy zdobieniu i upiêkszaniu cia³a.
W krajach europejskich, grup¹ spo³eczn¹ najbardziej nara¿on¹ na zaka¿enie
HCV s¹ osoby przyjmuj¹ce narkotyki w formie iniekcji. W Polsce œrednio 65%
tych osób mia³o kontakt z HCV, a wœród tych, którzy korzystaj¹ z igie³ i strzykawek u¿ywanych wczeœniej przez inne osoby, odsetek ten wzrasta do blisko 80%.
Zdecydowanie czêœciej ni¿ u reszty spo³eczeñstwa zaka¿enia HCV obserwuje siê
u osób, które przed 1992 r. mia³y wykonywane transfuzje krwi lub zabiegi operacyjne i lecznicze wymagaj¹ce podania krwi lub preparatów krwiopochodnych.
Spoœród zabiegów kosmetycznych dotychczas wykazano, ¿e wykonywanie tatua¿y – zw³aszcza u mê¿czyzn – stanowi najwiêksze potencjalne ryzyko zaka¿enia.
Do zaka¿eñ HCV dochodziæ mo¿e tak¿e drog¹ wertykaln¹, z matki na dziecko.
Mimo i¿ zamieszkiwanie i bliski kontakt z osobami zaka¿onymi HCV mog³yby
wydawaæ siê czynnikami znacznie zwiêkszaj¹cymi ryzyko zaka¿enia dla domowników, wyniki badañ epidemiologicznych, w tym badañ przeprowadzonych
w Polsce w ramach Projektu KIK/35 Zapobieganie zaka¿eniom HCV nie wykaza³y
w tej grupie istotnego wzrostu odsetka zaka¿eñ, który jest zbli¿ony do odsetka
wystêpuj¹cego w populacji ogólnej w Polsce, wynosz¹cego oko³o 0,5%. Odsetek
ten, mimo i¿ wydaje siê niski, w skali Polski oznaczaæ mo¿e nawet liczbê 200
tys. osób przewlekle zaka¿onych HCV, z których wiêkszoœæ jeszcze nie wie, ¿e
ma w swoim organizmie tego zdradliwego wirusa. Jeszcze do niedawna, mniej ni¿
po³owa spo³eczeñstwa mia³a œwiadomoœæ, ¿e skrót HCV oznacza wirus WZW C.
Niedosyt wiedzy na temat problemu HCV oraz potrzebê szkoleñ w zakresie sposobów ograniczania zaka¿eñ odczuwaj¹ pracownicy zawodów medycznych.
Potrzeby w tym zakresie s¹ jeszcze wiêksze wœród pracowników wykonuj¹cych
niemedyczne zawody o wysokim ryzyku transmisji HCV.
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2.1. Projekt KIK/35 Zapobieganie zaka¿eniom HCV
Wymienione na wstêpie realia epidemiologiczne i spo³eczne skwantyfikowane
obecnie wynikami Projektu KIK/35 Zapobieganie zaka¿eniom HCV pokazuj¹ przes³anki jakie le¿a³y u podstaw tego projektu i definiuj¹ jego za³o¿enia oraz wyznaczaj¹ g³ówne obszary podejmowanych dzia³añ. Szczegó³owy opis struktury
Projektu KIK/35, jego za³o¿eñ, celów i wyników przedstawiony zosta³ w dedykowanym temu projektowi opracowaniu [1]. Projekt by³ realizowany od maja 2012 r.
do koñca marca 2017 r., a podejmowane dzia³ania by³y wspó³finansowane przez
Szwajcariê w ramach SPPW i Ministra Zdrowia odpowiednio w 85% i 15% ³¹cznej
kwoty finasowania, wynosz¹cej 4.669.907 CHF. Finalnym efektem realizacji projektu by³o przygotowanie za³o¿eñ merytorycznych do opracowania strategii
w zakresie zapobiegania zaka¿eniom HCV w Polsce. Projekt KIK/35 obejmowa³
piêæ merytorycznych modu³ów tematycznych nazywanych odpowiednio Projektami 1-5:
Projekt 1 — „Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie wystêpowania HCV
w populacji ogólnej oraz analiza czynników zwi¹zanych z wystêpowaniem HCV”,
Projekt 2 — „Opracowanie i weryfikacja programu zapobiegania HCV wœród
u¿ytkowników narkotyków do¿ylnych (IDU) i ocena potrzeb w zakresie profilaktyki HCV w tej grupie”,
Projekt 3 — „Pilota¿owy Program badania kobiet w ci¹¿y w kierunku zaka¿eñ
HCV”,
Projekt 4 — „Jakoœciowa ocena ryzyka zaka¿enia HCV w œwietle stosowanych
procedur medycznych w wybranych zak³adach opieki zdrowotnej”,
Projekt 5 — „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiêkszonego ryzyka
transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych i ogó³u spo³eczeñstwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)”
Instytucj¹ realizuj¹c¹ Projekt KIK/35 by³ Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, który wspó³pracowa³ z ni¿ej wymienionymi partnerami:
• Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPIN), wykonawca Projektu 2;
• Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UML), wykonawca Projektu 4;
• G³ówny Inspektorat Sanitarny (GIS), wspó³wykonawca Projektu 5;
• Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego (CMKP), wspó³wykonawca Projektu 1 (od 2016 r.).

32

Aspekty systemowe i ekonomiczne WZW typu C w Polsce...

2.2. Najwa¿niejsze dzia³ania i rezultaty uzyskane w wyniku
realizacji poszczególnych Projektów merytorycznych
Projektu KIK/35
Dzia³ania realizowane w ramach Projektu 1 by³y kluczowe dla mo¿liwie jak najdok³adniejszego oszacowania liczby osób przewlekle zaka¿onych HCV w populacji ogólnej w Polsce. W odró¿nieniu od wczeœniejszych oszacowañ [2], w Projekcie 1 szczególny nacisk po³o¿ono na reprezentatywnoœæ i bezstronnoœæ doboru
osób do badania, tak by spe³niæ standardy badañ epidemiologicznych wymagane
dla oceny populacji ogólnej. W tym celu stworzono, dedykowany tej analizie,
algorytm rekrutacji osób do badania, w którym wykorzystano potencja³ lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W wyniku realizacji Projektu 1 w kierunku
HCV zbadano ponad 22,5 tys. osób. Okreœlono nie tylko udzia³ osób z przewlek³ym zaka¿eniem HCV wykazuj¹c, ¿e wœród osób doros³ych w Polsce zaka¿onych
jest 7 na 1000 mê¿czyzn i 4 na 1000 kobiet, ale co wa¿niejsze – równie¿ g³ówne
czynniki ryzyka sprzyjaj¹ce zaka¿eniu HCV. Stwierdzono równie¿, ¿e zgodnie
z opracowanym modelem epidemiologicznym w Polsce liczba osób zaka¿onych
przewlekle HCV odpowiada w przybli¿eniu oko³o 165 tys. osób doros³ych (95% CI
127 tys. – 190 tys.), z czego oko³o 125 tys. osób nie wie o swojej chorobie (78%).
Osoby te powinny zostaæ mo¿liwie jak najszybciej zidentyfikowane i skierowane
pod opiekê lekarza specjalisty celem rozpoczêcia obserwacji i wdro¿enia leczenia
niezw³ocznie, gdy ich stan spe³ni kryteria kwalifikacyjne do udzia³u w programie
terapeutycznym. Pomocna w identyfikacji tak znacznej liczby osób nieœwiadomych zaka¿enia HCV jest znajomoœæ czynników ryzyka, gdy¿ na ich podstawie
mo¿na w formie wywiadu bezpoœredniego z pacjentem z du¿ym przybli¿eniem
okreœliæ, czy jest on w grupie ryzyka i podj¹æ decyzjê o przeprowadzeniu badania przesiewowego. Ponadto, wiedza o czynnikach ryzyka pozwala przygotowaæ
komunikat dla spo³eczeñstwa celem zwrócenia uwagi na te zagro¿enia i spowodowanie œwiadomego ograniczenia nara¿ania siê na nie – tam, gdzie to mo¿liwe.
Ustalono nastêpuj¹ce czynniki zwi¹zane z wy¿szym rozpowszechnieniem zaka¿eñ
HCV: transfuzje przed 1992 r., przyjêcie (przynajmniej jednokrotne) narkotyku
w iniekcji, posiadanie partnera zaka¿onego HCV, ciêcie cesarskie u kobiet oraz
biopsje i posiadanie tatua¿u u mê¿czyzn. Wiedza o tych czynnikach ryzyka zaka¿enia HCV w populacji polskiej zosta³a wykorzystana przy tworzeniu materia³ów
szkoleniowych i edukacji grup zawodowych w obszarze us³ug medycznych i kosmetycznych w realizacji zadañ Projektu 5.
Projekt 2 poœwiêcony by³ oszacowaniu udzia³u osób zaka¿onych HCV w grupie u¿ytkowników narkotyków w iniekcjach (IDU) oraz ustaleniu zachowañ sprzyjaj¹cych zaka¿eniom, a tak¿e opracowaniu programu edukacyjnego do tej grupy
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osób. Zbadano 1219 u¿ytkowników narkotyków przy u¿yciu nieinwazyjnego
testu diagnostycznego i przeprowadzono wywiady w zakresie zachowañ tych osób
w zwi¹zku z wykonywaniem iniekcji. Ustalono, ¿e œredni udzia³ zaka¿eñ HCV
w grupie IDU wynosi w Polsce 64,6% i w du¿ej mierze zale¿y od tego czy do
iniekcji wykorzystywany jest sprzêt indywidualny (odsetek zaka¿onych 43,5%)
lub wspó³dzielony z innymi osobami (odsetek zaka¿onych 78,8%). Wynik ten wskaza³ obszar do dzia³añ edukacyjnych i systemowych, które mog¹ w odczuwalny
sposób przyczyniæ siê do ograniczenia liczby nowych zaka¿eñ w grupie IDU.
Jednoczeœnie, wyniki Projektu 2 wskazywaæ mog¹, ¿e w Polsce przydatne mo¿e
siê okazaæ wprowadzenie rozwi¹zañ instytucjonalnych, stosowanych w innych
krajach europejskich – w tym w Szwajcarii – polegaj¹cych na stwarzaniu warunków pozwalaj¹cych na po³¹czenie dzia³añ w obszarze redukcji szkód z rozwi¹zaniami u³atwiaj¹cymi dostêp IDU do jednorazowego, bezpiecznego sprzêtu do
iniekcji. Wa¿n¹ dla spo³eczeñstwa zalet¹ takich rozwi¹zañ jest ograniczenie liczby
osób zaka¿onych i jednoczeœnie zabezpieczenie porzucanego, zwykle w miejscach publicznych, zu¿ytego sprzêtu do iniekcji przed mo¿liwoœci¹ jego przypadkowego u¿ycia (najczêœciej przez dzieci) lub przed zranieniem siê przez pracowników firm zajmuj¹cych siê pracami porz¹dkowymi i recyklingiem odpadów.
Program edukacyjny opracowany w ramach Projektu 2 zawiera³ dwa zasadnicze
przekazy. Pierwszy dotyczy³ informacji o WZW C jako powa¿nym problemie dla
zdrowia i jego odbiorcami by³y osoby przyjmuj¹ce narkotyki w sposób rekreacyjny. Drugi przekaz mia³ na celu przekonanie IDU do zaprzestania dzielenia siê
sprzêtem do iniekcji i stosowania osobistych, najlepiej jednorazowych igie³
i strzykawek.
Grup¹ badan¹ w Projekcie 3 by³y kobiety w ci¹¿y, pocz¹tkowo w pierwszym
trymestrze, a docelowo tak¿e i w drugim trymestrze ci¹¿y. Pierwotnym celem
Projektu 3 by³o ustalenie odsetka kobiet zaka¿onych HCV i przeprowadzenie
pilota¿u w zakresie oceny przydatnoœci badañ przesiewowych w kierunku HCV.
Badania w kierunku HCV przeprowadzono u ponad 8 tys. kobiet stwierdzaj¹c,
¿e odsetek zaka¿eñ jest zbli¿ony do odsetka wystêpuj¹cego w populacji ogólnej,
wynosz¹cego 0,4% u kobiet w wieku powy¿ej 29 lat podczas, gdy u kobiet przed
30 r.¿. odsetek ten jest ni¿szy i wynosi 0,2%. Wykrycie zaka¿enia HCV u matki
pozwala monitorowaæ zaka¿enie u jej dziecka ju¿ od chwili narodzin. Wyniki
Projektu 3 w powi¹zaniu ze znacz¹cym postêpem w terapii HCV, poprzez wprowadzenie leków przeciwwirusowych (DAA), wskazuj¹ na mo¿liwoœæ leczenia zaka¿onych HCV kobiet jeszcze przed podjêciem przez nie decyzji o macierzyñstwie. Maj¹c na uwadze wysok¹ liczbê niezidentyfikowanych osób nieœwiadomych zaka¿enia HCV, badanie kobiet w ci¹¿y stanowi czêsto pierwsz¹ okazjê do
przeprowadzenia badania w kierunku HCV. Badanie diagnostyczne w kierunku
HCV jest obecnie dostêpne dla kobiet w ci¹¿y nieodp³atnie po zleceniu przez
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lekarza, jednak¿e dane z wywiadu z pacjentkami zebrane w trakcie realizacji
Projektu 3 wskazuj¹, ¿e tylko niespe³na 15% kobiet twierdzi³o, ¿e takie badanie
mia³o wykonane. Odsetek ten jest zbyt niski, by badania te mog³y efektywnie
przyczyniaæ siê do identyfikacji kobiet zaka¿onych HCV w skali populacji krajowej. Stanowi jednak pierwsz¹, tak szeroko dostêpn¹ opcjê diagnostyczn¹
finansowan¹ ze œrodków publicznych. Przyk³adowo w 2015 r. NFZ op³aci³ wykonanie badañ w kierunku HCV u 66347 kobiet (dane NFZ). Czynniki ryzyka zaka¿eñ HCV ustalone w Projekcie 3 zasadniczo nie odbiega³y od czynników stwierdzonych w skali populacji ogólnej w Polsce z tym, ¿e oprócz transfuzji przed
1992 r. i licznych hospitalizacji, takie czynniki jak praca w s³u¿bach prewencyjnych i wielokrotne zabiegi oko³oporodowe mog¹ wskazywaæ na wiêksze nara¿enie na zaka¿enie HCV i przemawiaæ za zasadnoœci¹ wykonania badania
przesiewowego.
Podstawowym zagadnieniem badanym w Projekcie 4 by³y regulacje maj¹ce
ograniczaæ ryzyko transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych w lecznictwie (procedury, wytyczne) i rzeczywiste zachowania personelu medycznego, a w szczególnoœci œwiadomoœæ potrzeby postêpowania zgodnego z procedurami oraz ocena
rzetelnoœci ich wykonywania. Badania, w formie ankiety pog³êbionej obserwacj¹, przeprowadzono w liczbie 1530 na terenie trzech województw (lubelskiego,
podkarpackiego i œwiêtokrzyskiego) w 50 szpitalach, 525 placówkach lecznictwa
otwartego (POZ, przychodnie, NZOZ) oraz 955 gabinetach stomatologicznych [1].
Stwierdzono, ¿e na poziomie dokumentacji podmioty badane dysponowa³y zazwyczaj poprawnymi procedurami i zaleceniami, jednak¿e skutecznoœæ realizacji procedur i wytycznych w praktyce by³a zró¿nicowana i czêsto niepe³na. Wœród
zaleceñ, jakie sformu³owano po analizie wyników znajdowa³y siê miêdzy innymi
ni¿ej wymienione.
1. Zobowi¹zanie wszystkich placówek medycznych do zawarcia umów na œwiadczenia z zakresu postêpowania poekspozycyjnego oraz przeprowadzenie szkoleñ pracowników na temat koniecznoœci zg³aszania ekspozycji oraz aspektów
prawnych tego zagadnienia.
2. Nakazanie stosowania takich samych procedur zapobiegaj¹cych zaka¿eniom
personelu medycznego dla wszystkich pacjentów z za³o¿eniem, ¿e ka¿dy
pacjent stanowi potencjalne Ÿród³o zaka¿enia krwiopochodnego oraz wyeliminowanie praktyk sprzyjaj¹cych stygmatyzacji pacjentów z podejrzeniem
zaka¿enia HCV lub innego zaka¿enia krwiopochodnego, w tym takich jak:
a) izolacja, znakowanie, stosowanie dodatkowych i bezzasadnych œrodków
ochrony w kontakcie z pacjentami (wykazano np. ¿e personel wk³ada
podwójne rêkawiczki);
b) bezzasadne odsy³anie pacjentów do innych placówek;
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c) wydzielania sprzêtu medycznego (np. endoskopów) dla osób HCV dodatnich, odsy³anie ich na koniec kolejki do badania lub zabiegu;
d) inne praktyki mog¹ce wp³ywaæ na opóŸnienie lub niew³aœciwe wykonanie
badañ i zabiegów u pacjentów z podejrzeniem zaka¿enia HCV lub jego
rozpoznaniem.
3. Dbanie o poziom wyszkolenia i posiadanie wymaganych kwalifikacji u personelu odpowiedzialnego za przygotowanie sprzêtu do sterylizacji, obs³ugê sterylizatorów oraz regularne, zgodne z zaleceniami, przeprowadzanie testów
sprawdzaj¹cych prawid³owoœæ procesu sterylizacji i dokonywanie w terminie
przegl¹dów technicznych sterylizatorów.
4. Wymóg prawid³owej dezynfekcji r¹k oraz stosowania rêkawiczek jednorazowych i innych œrodków ochrony osobistej oraz ustawicznego prowadzenia
szkoleñ i æwiczeñ w tym zakresie, tak¿e z uwzglêdnieniem bezpiecznego postêpowania w przypadku znalezienia ostrego przedmiotu w miejscu do tego
nieprzeznaczonym.
5. Wprowadzenie wymogu wykonywania zabiegów inwazyjnych w przeznaczonym do tego pokoju zabiegowym, gdy jest on dostêpny.
6. Wprowadzenie zasady wykonywania zabiegu od pocz¹tku do koñca tylko
u jednego pacjenta i wyeliminowanie praktyki jednoczasowo wykonywania
zabiegów u kilku osób.
7. Prowadzenie cyklicznych szkoleñ i sta³ego nadzoru nad prawid³ow¹ dezynfekcj¹ sprzêtu typu stoliki zabiegowe, w tym stosowanie w³aœciwych œrodków
dezynfekcyjnych, w zalecanym przez producenta stê¿eniu i czasie dzia³ania
(wyniki badañ eksperymentalnych wykonanych w ramach Projektu 4, dokumentuj¹ obecnoœæ œladów krwi na blatach roboczych, stolikach i ³ó¿kach,
pomimo braku widocznych zabrudzeñ).
8. Rezygnacja ze stosowania opakowañ wielodawkowych dla preparatów podawanych w formie iniekcji, a gdy to nie jest mo¿liwe, ograniczenie ich stosowania do niezbêdnego minimum oraz wprowadzenie regulacji wewnêtrznych,
potwierdzaj¹cych szkolenie i umiejêtnoœæ prawid³owego postêpowania z takimi wielodawkowymi opakowaniami przez personel, przed przyst¹pieniem
do stosowania tych opakowañ.
9. W lecznictwie otwartym, w tym dla gabinetów stomatologicznych najwa¿niejsze rekomendacje obejmowa³y:
a) zawarcie umowy na sterylizacjê narzêdzi zabiegowych z podmiotem
zewnêtrznym, gdy gabinet nie dysponuje w³asnym sterylizatorem (autoklawem);
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b) rzetelne (tj. bez wyj¹tku) usuwanie odpadów medycznych do w³aœciwych,
wydzielonych pojemników, twardo-œciennych dla odpadów ostrych oraz
ich utylizacjê przez odpowiednie podmioty zewnêtrzne;
c) bezwzglêdn¹, ka¿dorazow¹ dezynfekcjê r¹k przed przyst¹pieniem do
badania/zabiegu u pacjenta;
d) prawid³ow¹ dezynfekcjê stolików zabiegowych lub unitów stomatologicznych po ka¿dym pacjencie, w myœl zasady: w³aœciwy œrodek dezynfekcyjny
+ stê¿enie + czas dzia³ania œrodka zgodne z zaleceniami producenta;
e) przeprowadzanie udokumentowanych, okresowych szkoleñ dla personelu
w zakresie postêpowania poekspozycyjnego, z uwzglêdnieniem aktualnie
dostêpnej profilaktyki i obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
W trakcie analizy zebranych danych i formu³owania wymienionych wy¿ej zaleceñ stwierdzono, ¿e przyczyn¹ nieprawid³owych zachowañ i b³êdnych przekonañ personelu jest czêsto brak wystarczaj¹cej wiedzy w zakresie epidemiologii
i sposobów zapobiegania zaka¿eniom krwiopochodnym w lecznictwie. Czêœæ
stwierdzonych deficytów wiedzy mog³a byæ nastêpstwem niedostatecznego poziomu kszta³cenia przed-dyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Z tego wzglêdu
w trakcie realizacji Projektu 4 wskazano na potrzebê rozszerzenia zakresu projektu o analizê wiedzy studentów 1 i 5 roku studiów na wymienionych wydzia³ach wybranych uczelni medycznych w Polsce. Badanie takie przeprowadzono
w 2016 r. w 11 uczelniach medycznych w kraju, w formie badania ankietowego.
Zebrano 4083 ankiety od studentów wydzia³ów lekarskich i 1257 ankiet od studentów wydzia³ów lekarsko-dentystycznych, co oznacza³o, ¿e otrzymano odpowiedŸ od odpowiednio 61% i 69% wszystkich studentów na tych wydzia³ach.
Metodyka, wyniki i wnioski z tego badania zosta³y opisane szczegó³owo w raporcie [3]. Wœród wniosków z tych badañ wymieniæ nale¿y niedostateczn¹ wiedzê
studentów w zakresie:
a) epidemiologii HCV i dróg zaka¿enia;
b) przepisów prawa w zakresie praw pacjenta i postêpowania poekspozycyjnego;
c) diagnostyki HCV i dostêpnych, skutecznych terapii (DAA) HCV i WZW C;
d) œrodków ochrony osobistej i ryzyka stosowania preparatów w opakowaniach wielodawkowych.
Szczególnie wyraŸny jest problem g³êboko mylnego przekonania, ¿e w kontakcie z pacjentem zaka¿onym HCV i/lub innymi zaka¿eniami krwiopochodnymi,
nale¿y stosowaæ wzmo¿one œrodki ochrony osobistej. Przekonanie takie mo¿e
zrodziæ siê u osób nie posiadaj¹cych elementarnej wiedzy o epidemiologii HCV,
a w szczególnoœci w wyniku nieznajomoœci faktu, i¿ w Polsce blisko 80% osób
zaka¿onych nie wie o swoim zaka¿eniu, a liczba ta szacowna jest w skali kraju
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na przynajmniej 125 tys. osób. Oznacza to w praktyce, ¿e tylko nieliczna grupa
osób zaka¿onych HCV jest ujawniona, a wiêkszoœæ pozostaje niezidentyfikowana
i to w³aœnie z tej przyczyny ka¿dy pacjent stanowi potencjalne ryzyko zaka¿enia
HCV. Dlatego statystyczne ryzyko transmisji HCV z pacjenta nieœwiadomego jest
wiêksze ni¿ w przypadku pacjenta podejrzewanego o WZW C lub ze zdiagnozowanym zaka¿eniem HCV. Niestety, konsekwencje braku tej elementarnej wiedzy
stanowiæ mog¹ – jak wykazano w Projekcie 4 – przypuszczaln¹ motywacjê dla
zachowañ sprzyjaj¹cych stygmatyzacji pacjentów z HCV, celem rzekomego
zwiêkszenia bezpieczeñstwa pracy personelu medycznego i bezpieczeñstwa
innych pacjentów podczas, gdy w rzeczywistoœci takie zachowania tylko zwiêkszaj¹ ryzyko poprzez kszta³towanie z³udnego poczucia bezpieczeñstwa w postêpowaniu z pacjentami z nierozpoznanym HCV.
Projekt 5, który, zgodnie z planem rozpoczêty zosta³ z rocznym przesuniêciem w stosunku do projektów 1-4, mia³ na celu przygotowanie materia³ów szkoleniowych w zakresie epidemiologii i sposobów zapobiegania szerzeniu siê zaka¿eñ krwiopochodnych oraz przeprowadzenie szkoleñ z tego zakresu dla pracowników wykonuj¹cych zawody o wysokim ryzyku transmisji HCV – wykonuj¹cych
dzia³alnoœæ lecznicz¹ lub us³ugow¹ w zakresie kosmetyki, fryzjerstwa oraz innych us³ug zwi¹zanych ze zdobieniem i upiêkszaniem cia³a (tatua¿, makija¿ permanentny, kolczykowanie, dermabrazja i inne). Uwzglêdnienie w dzia³aniach
Projektu 5 grupy pracowników zawodów niemedycznych by³o istotnym, innowacyjnym elementem w podejœciu do prewencji zaka¿eñ krwiopochodnych w kraju
i w Europie. Materia³y dydaktyczne przygotowano uwzglêdniaj¹c specyfikê zawodów medycznych i niemedycznych, tak¿e w formie audiowizualnej. Stworzono
platformê e-learningow¹, która jest nie tylko Ÿród³em informacji ale posiada
równie¿ modu³ egzaminuj¹cy pozwalaj¹cy na przeprowadzenie testu oceniaj¹cego wiedzê nabyt¹ w trakcie szkolenia. Osoby, które pozytywnie zda³y test
wiedzy uzyska³y mo¿liwoœæ otrzymania imiennych potwierdzeñ odbycia szkolenia w formie certyfikatu. £¹cznie szkoleniami bezpoœrednimi objêto ponad
6 tys. osób w Polsce, zaœ z e-learningu skorzysta³o dotychczas ponad 3 tys. osób
z czego ponad 2 tys. pozytywnie zda³o egzamin, a liczba osób przeszkolonych
poprzez platformê e-learningow¹ stale siê zwiêksza. Platforma dostêpna jest
nieodp³atnie dla wszystkich zainteresowanych po uprzednim zalogowaniu pod
adresem: www.hcv.pzh.gov.pl/UserService/login/permanent. Szczegó³y organizacyjne, ramy programu szkoleñ oraz przyk³ady opracowanych materia³ów
informacyjnych opisane zosta³y szczegó³owo w opracowaniu dedykowanym
Projektowi KIK/35 [1]. Sukces w skutecznym przeprowadzeniu szkoleñ, zw³aszcza
dla pracowników wykonuj¹cych zawody niemedyczne, mo¿liwy by³ do osi¹gniecia
dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu Partnera, którym w Projekcie 5 by³ G³ówny
Inspektorat Sanitarny (GIS). W toku realizacji Projektu 5, poza dzia³aniami
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opisanymi szczegó³owo w innej publikacji [1], wspólnie z Partnerem dokonano
równie¿ opracowania map dystrybucji czynników ryzyka zaka¿eñ krwiopochodnych w sektorze us³ug pozamedycznych. W tym celu zbadano stan wiedzy na
temat transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych i sposobów im zapobiegania oraz
okreœlono procedury zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo sanitarne œwiadczonych us³ug,
stosowane przez przedstawicieli sektora us³ug pozamedycznych. Badanie przeprowadzono w ca³ym kraju, g³ównie przez pracowników powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, pionów: epidemiologii i higieny
komunalnej, w okresie od listopada 2013 r. do marca 2014 r. Zebrano 1600 wywiadów, 100 z ka¿dego województwa. Zebrane informacje stanowi³y podstawê
do opracowania materia³ów szkoleniowych, szczegó³owo uwzglêdniaj¹cych lokaln¹ specyfikê w zakresie niedoborów wiedzy i mo¿liwych czynników ryzyka
transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych. Dzia³anie to w znacznym stopniu przyczyni³o siê do sukcesu szkoleñ stacjonarnych.

2.3. Informacyjna kampania spo³eczna przeprowadzona
w ramach Projektu KIK/35 Zapobieganie zaka¿eniom
HCV
Opieraj¹c siê na publikacji prof. Melanie A. Wakefield i wsp. (Lancet, 2014) [4]
poœwiêconej analizie u¿ycia kampanii informacyjnych w mass mediach, celem
zmiany zachowañ oddzia³uj¹cych na zdrowie obywateli, mo¿na przyj¹æ, ¿e spo³eczne kampanie informacyjne w obszarze problemów zdrowotnych maj¹ najczêœciej na celu przekonanie obywateli do ograniczania zachowañ szkodliwych
(np. palenie papierosów, nadu¿ywanie alkoholu, przyjmowanie substancji psychoaktywnych, niew³aœciwe nawyki ¿ywieniowe) lub bezpoœrednie promowanie
zachowañ prozdrowotnych (np. aktywnoœæ ruchowa, zachêcanie do oddawania
krwi, rejestrowania siê w bazach dawców szpiku; udzia³ w badaniach przesiewowych). Najtrudniejsze zadanie stoi natomiast przed kampaniami informuj¹cymi
o zagro¿eniach dla zdrowia, które w spo³eczeñstwie nie s¹ powszechnie znane
i rozumiane, które maj¹ charakter procesu przewlek³ego, wymagaj¹ce uœwiadomienia problemu, jego zrozumienia i konsekwentnego dzia³ania w przysz³oœci.
W tradycyjnym ujêciu mass-mediowe kampanie spo³eczne polegaj¹ na przygotowaniu przekazu i jego emisji przez media (TV, prasa, radio), plakaty i ulotki,
opieraj¹c siê jednak na biernym odbiorze przekazu przez adresatów (spo³eczeñstwo). Przekaz taki konkurowaæ musi z wieloma komunikatami komercyjnymi,
nierzadko sprzecznymi z komunikatem prozdrowotnym, emitowanymi tymi samymi kana³ami przez firmy dysponuj¹ce niejednokrotnie znacznie wiêkszym
bud¿etem na emisjê ni¿ organizacje i podmioty promuj¹ce zdrowie. Przekaz
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kampanii mo¿e byæ bezpoœredni (komunikat – spot) lub poœredni (preferowane
zachowania s¹ faworyzowane w serialach telewizyjnych, programach publicystycznych itp.). Stwierdziæ mo¿na [4], ¿e prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia sukcesu kampanii roœnie wraz z:
a) iloœci¹ emisji oraz, gdy oczekiwane dzia³anie jest jednorazowe i jednoznaczne (np. zaszczepienie dziecka, udzia³ w badaniu przesiewowym) ni¿
wymaga zmian behawioralnych (zmiana nawyków ¿ywieniowych, podejmowanie aktywnoœci ruchowej);
b) przekaz (komunikat) kierowany jest jednoczeœnie przy u¿yciu wielu kana³ów informacyjnych i jest wielokrotnie powtarzany;
c) jednoczeœnie, w trakcie kampanii zapewniony jest dostêp do promowanych dzia³añ (np. przy promowaniu oddawania krwi uruchomione zostaj¹
mobilne stacje krwiodawstwa, wyd³u¿ony jest czas ich pracy);
d) wprowadzaniem polityk sprzyjaj¹cych okreœlonym zachowaniom prozdrowotnym (zmiany legislacyjne, rekomendacje, widoczne zaanga¿owanie
decydentów);
e) wykorzystaniem do przekazu idei komunikatu programów informacyjnych
i rozrywkowych;
f) rozwa¿nym planowaniem kampanii, próbnym testowaniem zrozumia³oœci
komunikatu i jego formy na reprezentatywnej grupie odbiorców docelowych.
Dzia³ania te s¹ kosztoch³onne, wymagaj¹ odpowiedniego okresu przygotowañ i zazwyczaj d³ugiego podtrzymywania aktywnoœci, dlatego nowoczesne kampanie informacyjne do dystrybucji komunikatu wykorzystuj¹ kana³y internetowe
i aplikacje mobilne. Tu jednak wci¹¿ dostêp do tych informacji wymaga zainicjowania dzia³ania przez odbiorcê – np. klikniêcie na link.
Kampanie wykorzystuj¹ce wy³¹cznie kana³y internetowe s¹ rozwi¹zaniem na
tyle nowym, ¿e ocena ich skutecznoœci w zakresie promowania zachowañ prozdrowotnych metodami naukowymi jest jeszcze znacznie ograniczona ze wzglêdu
na brak wystarczaj¹cej liczby opracowañ [5]. Wyniki dostêpne dla kampanii prowadzonych wy³¹cznie lub z przewag¹ mediów spo³ecznoœciowych i portali internetowych pokazuj¹, ¿e kana³y te maj¹ du¿y potencja³, w kreowaniu zachowañ
lub ich zmiany, co wi¹zane jest z efektem wirtualnego wsparcia psychologicznego
– znanym i wykorzystywanym powszechnie w terapiach grupowych. Nie bez znaczenia jest du¿a zdolnoœæ rekrutacji uczestników w trakcie kampanii w mediach
spo³ecznoœciowych, w tym poprzez kaskadowe rozszerzanie zasiêgu (viral dissemination) z poszczególnych osób na ich znajomych (podobne upodobania i zainteresowania). Wiêkszoœæ badañ (9/10) dotycz¹cych kampanii w mediach spo³ecznoœciowych donosi o znacz¹cej poprawie zachowañ prozdrowotnych lub zwiêk-
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szonej liczbie dzia³añ zwi¹zanych ze zdrowiem. Jednak¿e, skutek oddzia³ywania
tych kampanii jest generalnie niski – 5-15% osób które komunikat otrzyma³y [5].
Intryguj¹cy, zdaniem badaczy tego zjawiska, jest fakt, ¿e wci¹¿ kampanie prowadzone w mediach spo³ecznoœciowych, w wiêkszoœci wspieraj¹ siê bardziej
konwencjonalnymi kana³ami przekazu (ulotki i reklamy w mass mediach) [5].
Maj¹c na uwadze powy¿sze analizy i opracowania, przy projektowaniu kampanii spo³ecznej HCV Jestem œwiadom prowadzonej w ramach Projektu KIK/35
Zapobieganie zaka¿eniom HCV zastosowano strategiê polegaj¹c¹ na jednoczasowym wykorzystaniu komercyjnych kana³ów w mass mediach (TV i radio oraz
w mniejszym stopniu prasa), kampanii outdorowej (plakaty/bilboardy oraz spotkania bezpoœrednie w ramach imprez zbiorowych i festynów) oraz kana³u internetowego – atrakcyjna wizualnie strona internetowa www.jestemswiadom.org
w po³¹czeniu z popularnymi kana³ami spo³ecznoœciowymi, w szczególnoœci YouTube
i Facebook. Dzia³ania prowadzone na tych kana³ach mia³y na celu informowanie
spo³eczeñstwa o kampanii HCV Jestem œwiadom, jej aktywnoœciach (wykorzystuj¹c mechanizm viral dissemination), ale przede wszystkim sk³aniaæ do odwiedzenia strony internetowej kampanii, gdzie znajdowa³ siê w³aœciwy przekaz
edukacyjny. W trakcie kampanii w mediach spo³ecznoœciowych wykorzystano
innowacyjny w zakresie promocji zdrowia mechanizm, polegaj¹cy na wykorzystaniu ambasadorów (influencerów) przekazu – czyli rozpoznawalne osoby prowadz¹ce regularnie swoje audycje tematyczne (YouTube) lub blogi i profile (Facebook), posiadaj¹ce sta³ych odbiorców (subskrybentów). Mechanizm ten wykorzystywa³ uznanie i zaufanie subskrybentów do influencera, jako kana³ dystrybucji
i uwiarygodnienia przekazu prozdrowotnego. Polega³ na wprowadzeniu do przekazu influencera dyskretnej informacji o problemie HCV i zwróceniu uwagi, ¿e
wiêcej informacji znaleŸæ mo¿na na stronie kampanii, zachêcaj¹c do klikniêcia
w link. Przekaz stanowi³ wynik procesu translacji wiedzy w zakresie HCV i by³
adekwatny do zainteresowañ odbiorców danego influencera. Za skonstruowanie
przekazu odpowiadali eksperci merytoryczni Projektu KIK/35, którzy zostali
wczeœniej przeszkoleni przez fachowców z bran¿y reklamy i mediów komercyjnych. Przeprowadzone w ramach kampanii HCV jestem œwiadom dzia³ania oraz
wspó³pracuj¹cy influencerzy zostali szczegó³owo opisani w opracowaniu dotycz¹cym Projektu KIK/35 [1]. Mimo i¿ w chwili redagowania tego rozdzia³u (po³owa
marca 2017 r.) kampania HCV Jestem œwiadom wchodzi³a w ostatni¹ fazê realizacji (pik przypominaj¹cy i wzmacniaj¹cy przekaz – szerokie emisje spotu reklamowego w TV i radio oraz imprezy zbiorowe z udzia³em influencerów na ¿ywo)
mo¿liwe jest ju¿ na tym etapie obiektywne stwierdzenie sukcesu w realizacji
niemal podwojenia zak³adanych wskaŸników Projektu KIK/35 w zakresie czynnego
odbioru kampanii w Internecie (na dzieñ 14.03.2017 r. ponad 836 tys. – na 500 tys.
oczekiwanych indywidualnych wejœæ na portal kampanii www.jestemswiadom.org).
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Dzia³ania poszczególnych influencerów – emisja odcinków na kanale YouTube
– generowa³y w okresie 24h od emisji zauwa¿alny wzrost odwiedzin strony kampanii oraz wzrost liczby komentarzy dotycz¹cych problematyki HCV na forach
dyskusyjnych.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e przekaz kierowany do spo³eczeñstwa w ramach kampanii
HCV Jestem œwiadom dotyczy³ zagadnienia szczególnie trudnego do przekazania
– problemu ukrytej, zakaŸnej choroby przenoszonej przez krew, na któr¹ do niedawna nie by³o skutecznej terapii, a spo³eczeñstwo w trakcie kampanii zachêcane
jest do wykonania badañ przesiewowych, zwracania uwagi na bezpieczeñstwo
zabiegów medycznych i kosmetycznych, co oznacza wykazanie postawy aktywnej wobec abstrakcyjnego problemu zdrowotnego!
Badania opinii publicznej przeprowadzone w grudniu 2016 r. [6] pokaza³y,
w porównaniu do badañ sprzed uruchomienia spo³ecznej kampanii informacyjnej, zauwa¿alny wzrost deklaratywnoœci zachowañ indywidualnych respondentów w zakresie:
a) rozpoznawania zaka¿enia HCV jako choroby zakaŸnej WZW C;
b) odnotowywania faktu zaka¿enia HCV wœród s¹siadów i dalszych znajomych (HCV przestaje byæ skrótem abstrakcyjnym);
c) samoistnie podejmowanych decyzji o przeprowadzaniu badañ diagnostyczny
w kierunku HCV lub odnotowywania w œwiadomoœci faktu, ¿e respondent
mia³ wykonane takie badanie w ramach opieki medycznej;
d) zadawania pytañ o bezpieczeñstwo zabiegów kosmetycznych i stomatologicznych personelowi przeprowadzaj¹cemu te badania.

2.4. Obszary wra¿liwe i elementy ryzyka w przypadku
prozdrowotnych kampanii spo³ecznych kierowanych
do spo³eczeñstwa w Polsce, stwierdzone w toku
realizacji kampanii HCV Jestem œwiadom
Mimo bezsprzecznego osi¹gniêcia celów i wskaŸników kampanii HCV Jestem œwiadom, a tak¿e jej nagrodzenia przez niezale¿n¹ kapitu³ê ekspertów i praktyków
w ochronie zdrowia w Polsce (Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – dzia³alnoœæ
edukacyjno-szkoleniowa w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy
Medycyny 2016), w toku realizacji kampanii ujawni³y siê sytuacje, których nale¿y unikaæ w kolejnych tego typu kampaniach. Wspomniane wy¿ej badanie opinii
publicznej z koñca 2016 r. [6] pokaza³o, ¿e mimo usilnych starañ, przekaz kampanii by³ zbyt szeroki tematycznie. Wprowadzenie wielu informacji z zakresu
epidemiologii HCV, g³ównie na portalu kampanii: www.jestemswiadom.org
spowodowa³o rozproszenie przekazu, a nawet jego zniekszta³cenie w odbiorze,
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którego najbardziej niekorzystnym efektem by³ wzrost odnotowanych, deklarowanych zachowañ i postaw sprzyjaj¹cych stygmatyzacji osób zaka¿onych
HCV [6].
Przyczyn tego typu zjawiska upatrywaæ nale¿y najprawdopodobniej, w tym,
¿e odbiorcy w sposób wybiórczy, indywidualny, a tak¿e fragmentaryczny odczytywali informacje z zakresu epidemiologii HCV. W konstrukcji strony www.jestemswiadom.org uwzglêdniono potrzebê kaskadowego wprowadzania odbiorcy
w zagadnienie HCV, zgodnie z regu³¹ od has³a do szczegó³ów, co mia³o pozwoliæ
na zainteresowanie odbiorcy tematem i zachêcenie go do pe³nego zrozumienia
prezentowanego problemu. Zastosowano tak¿e bufor w postaci prezentacji szczegó³owych danych o Projekcie KIK/35 i uzyskanych wynikach na odrêbnej stronie
www.hcv.pzh.gov.pl, do której odsy³ane by³y osoby poszukuj¹ce informacji Ÿród³owych. Niestety mimo tych starañ, wyniki badania ankietowego mog¹ wskazywaæ na fakt, ¿e odbiorcy najprawdopodobniej wybiórczo i niekiedy emocjonalnie rejestrowali informacje o problemie HCV. Dane z badania ankietowego oraz
pytania zadawane bezpoœrednio przez odbiorców kampanii poprzez portale spo³ecznoœciowe mog¹ wskazywaæ na:
a) szczególne kojarzenie zaka¿enia HCV z przyjmowaniem narkotyków w iniekcjach;
b) wzrost obaw przed zaka¿eniem HCV w wyniku kontaktu seksualnego;
c) nasilanie siê obawy przed ujawnianiem faktu zaka¿enia HCV;
d) frustracj¹ wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e osoby z rozpoznanym zaka¿eniem HCV
musz¹ oczekiwaæ na leczenie do momentu wyst¹pienia objawów klinicznych pozwalaj¹cych na w³¹czenie do programu lekowego podczas, gdy
oczekiwane jest z ich strony jak najszybsze wdro¿enie leczenia;
e) mylenie HCV z HBV o czym œwiadczy wzrost liczby odpowiedzi wskazuj¹cych na istnienie szczepionki przeciw HCV;
f) rozpoznawanie HCV jako choroby zakaŸnej i stygmatyzacjê pacjentów
w szpitalach, w przypadku których ujawniono informacjê „HCV+” w kartach zabiegowych, planach zabiegów lub w innej dostêpnej dla pacjentów
formie;
g) mylenie obecnie dostêpnego antywirusowego leczenia HCV z terapi¹ HIV,
o czym œwiadczy wzrost odpowiedzi twierdz¹cych, ¿e HCV nie mo¿na wyleczyæ a tylko powstrzymaæ narastanie objawów.
Tego typu przekonania spowodowane s¹ najprawdopodobniej niedostateczn¹,
wybiórcz¹ wiedz¹ osób, które udziela³y odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie lub zg³asza³y pytania do ekspertów Projektu KIK/35.
Innym mo¿liwym wyt³umaczeniem wyszczególnionych wy¿ej deficytów wiedzy
respondentów badania opinii publicznej [6] mo¿e byæ fakt, i¿ w skutek kampanii
HCV Jestem œwiadom po raz pierwszy o HCV us³ysza³o wiêcej osób, które z tym
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problemem wczeœniej siê nie zetknê³y i w toku kampanii nie naby³y jeszcze
pe³nej wiedzy o podstawach epidemiologii, diagnostyki i leczenia HCV/WZW C.
Osoby te jednak, przez sam fakt pozytywnej odpowiedzi na pytanie preselekcyjne
– czy s³ysza³y o HCV – zosta³y w³¹czone do badania opinii publicznej [6]. Podczas,
gdy przed uruchomieniem kampanii, o HCV s³ysza³o mniej osób, które byæ mo¿e
by³y z problemem HCV obeznane w wiêkszym stopniu, z ró¿nych wzglêdów (wykszta³cenie / znajomoœæ z osob¹ zaka¿on¹ / zainteresowania tematyk¹ zdrowotn¹), wymagaj¹cych od nich, wiêkszego ni¿ bierny odbiór informacji z mediów,
zaanga¿owania osobistego. Przypuszczenie to potwierdzaæ mo¿e fakt wzrostu
w toku kampanii „HCV Jestem œwiadom” z 45% do 51% osób deklaruj¹cych znajomoœæ skrótu HCV.
Mimo, i¿ przypadki omawianego niezrozumienia przekazu lub ujawnienia niepe³nej wiedzy o problemie HCV, najprawdopodobniej nie by³y doœæ liczne i g³ówny
komunikat kampanii zosta³ spo³eczeñstwu przekazany prawid³owo, to projektuj¹c podobne dzia³ania w przysz³oœci nale¿y mieæ œwiadomoœæ tego typu zagro¿eñ
i dokonywaæ starannej selekcji informacji dostêpnej w ramach kampanii spo³ecznej, koncentruj¹c siê w pierwszej kolejnoœci na jednoznacznym, zwiêz³ym
komunikacie.

2.4.1. Wybrane najwa¿niejsze elementy ryzyka w realizacji
Projektu KIK/35 Zapobieganie zaka¿eniom HCV
W realizacji zadañ Projektu KIK/35 wyst¹pi³y dwie zasadnicze kategorie czynników ryzyka:
1. niezale¿ne od projektu – na wyst¹pienie których Zespó³ Projektu nie mia³
wp³ywu i których nie by³ w stanie przewidzieæ na etapie planowania zadañ
przewidzianych do realizacji. Mo¿liwoœci przeciwdzia³ania by³y tu ograniczone do zdolnoœci dostosowawczej, bez mo¿liwoœci wyeliminowania przyczyn
utrudnieñ dla realizacji projektu. Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tych czynników ryzyka wzrasta³o wraz wyd³u¿aniem siê czasu planowania, negocjacji
i realizacji projektu;
2. zale¿ne od projektu – wyst¹pienie których by³o bezpoœrednim nastêpstwem
realizacji zadañ lub ich planowania, a Zespó³ Projektu mia³ mo¿noœæ podjêcia
dzia³añ eliminuj¹cych przyczynê utrudnieñ dla realizacji projektu. Czynniki
te mo¿na podzieliæ na dwie grupy ze wzglêdu na rodzaje adekwatnych dzia³añ zaradczych – strategiczne i bie¿¹ce. Strategiczne czynniki ryzyka zale¿nego od realizacji projektu zwi¹zane by³y zasadniczo z potrzeb¹ zmiany kierunku / metodyki zaplanowanych dzia³añ, koniecznoœci¹ wprowadzenia
nowych dzia³añ do realizacji. Bie¿¹ce czynniki ryzyka zale¿nego od realizacji
projektu obejmowa³y wszelkie zagro¿enia zwi¹zane z zarz¹dzaniem projektem,
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najczêœciej w odniesieniu do harmonogramu realizacji zadañ i zasobów kadrowych realizuj¹cych zadania.
Do niezale¿nych od projektu czynników ryzyka, które wyst¹pi³y w toku realizacji Projektu KIK/35 nale¿a³y nastêpuj¹ce elementy:
1) legislacyjne – ingeruj¹ce w stan prawny bezpoœrednio w obszarze realizacji
zadañ projektu;
2) ekonomiczne – zmiany kursu walut i wynik³e z tego oszczêdnoœci lub nieprzewidziane koszty;
3) postêp technologiczny i naukowy – zmieniaj¹ce realia dzia³añ przewidzianych w pierwotnych za³o¿eniach projektu.
Spoœród zale¿nych od projektu czynników ryzyka, które wyst¹pi³y w toku realizacji Projektu KIK/35 na wzmiankê zas³uguj¹ czynniki wymagaj¹ce strategicznych dzia³añ zaradczych w zakresie:
a) zasobów kadrowych na poziomie Kierownictwa Projektów, w tym do³¹czenia nowych ekspertów / partnerów;
b) zmiany metodyki prowadzenia badañ / realizacji zadañ;
c) w³¹czenia do realizacji nowych, nieplanowanych wczeœniej zadañ;
d) rozszerzenia zadañ i zmiany ich harmonogramu oraz bud¿etu.
Powodem zaistnienia czynników ryzyka wymagaj¹cych strategicznych dzia³añ zaradczych okaza³y siê pierwotne czynniki wymagaj¹ce bie¿¹cych dzia³añ
zaradczych (pkt. a i c) lub czynniki niezale¿ne od projektu (pkt. b i d).
Przyk³ady wspomnianych czynników ryzyka, zgodnie z przedstawion¹ klasyfikacj¹, zosta³y omówione w kolejnym rozdziale wraz z podaniem dzia³añ zaradczych.

2.4.2. Przyk³ady dzia³añ podejmowanych w Projekcie KIK/35
w odpowiedzi na zaistnia³e czynniki ryzyka
W Projekcie KIK/35 ogó³em w trakcie realizacji zadañ wyst¹pi³ czynnik ryzyka
ekonomicznego, niezale¿ny od projektu, polegaj¹cy na znacznym wzmocnieniu
siê kursu franka szwajcarskiego wobec z³otego. Przyczyni³o siê to do wygenerowania oszczêdnoœci kursowych i nadwy¿ek w stosunku do zak³adanego bud¿etu
Projektu KIK/35. Nadwy¿ki te wykorzystywano sukcesywnie na dofinansowanie
dzia³añ, wobec których zachodzi³o ryzyko braku œrodków wynikaj¹ce z niedoszacowañ w okresie planowania i zmian kosztów w okresie od planowania do inicjacji projektu, a tak¿e na realizacjê nowych zadañ, które ujawni³y siê w skutek
otrzymanych wyników realizowanych badañ/dzia³añ jak np. w Projekcie 4, gdzie
wyniki planowego przegl¹du procedur wykaza³y b³êdy w zachowaniach pracowników medycznych, których przyczyn¹ by³ najprawdopodobniej niedostateczny
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poziom kszta³cenia przed-dyplomowego na studiach medycznych. Element ten
mia³ charakter czynnika bezpoœredniego, który prze³o¿y³ siê na potrzebê zainicjowania dzia³añ strategicznych polegaj¹cych na wykonaniu analiz wczeœniej
nieplanowanych, a dotycz¹cych oceny postêpów w nabywaniu wiedzy przez
studentów 1 i 5 roku studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.
Dzia³anie to zosta³o przedyskutowane i zaaprobowane przez Komitet Steruj¹cy
Projektu KIK/35. Co ciekawe, wyniki oceny postêpów w nabywaniu wiedzy przez
studentów, sta³y siê przyczyn¹ kolejnego zadania dodatkowego, polegaj¹cego
na ocenie stosowanych w kraju programów kszta³cenia na wspomnianych kierunkach studiów i opracowaniu rekomendacji w zakresie harmonizacji tych programów w obszarze informowania o problemie zaka¿eñ krwiopochodnych – w tym
HCV – oraz edukacji w zakresie dzia³añ i sposobów przeciwdzia³ania szerzeniu
siê tych zaka¿eñ. Œrodki na realizacjê tych zadañ wygospodarowano z oszczêdnoœci kursowych, po uzyskaniu wymaganej zgody Instytucji Poœrednicz¹cej (IP).
W niektórych modu³ach Projektu KIK/35 stwierdzono równie¿ wyst¹pienie
czynników ryzyka zale¿nych od projektu, maj¹cych charakter bezpoœredni,
a polegaj¹cych na uzyskaniu oszczêdnoœci operacyjnych, wynik³ych z uzyskania
w drodze konkurencji rynkowej (postêpowania konkursowe i przetargi) ni¿szych
ni¿ planowano kosztów us³ug i materia³ów potrzebnych do realizacji zadañ.
Uzyskane w ten sposób nadwy¿ki przeznaczono na zwiêkszenie zakresu zaplanowanych zadañ (np. zwiêkszenie liczby osób badanych w Projekcie 1), po uzyskaniu wymaganej zgody IP.
W Projekcie 1 czynnikiem ryzyka widocznym ju¿ na etapie planowania zadañ
by³a niepewnoœæ, czy uda siê pozyskaæ wystarczaj¹c¹ liczbê podmiotów zdolnych
do rekrutacji 20 tys. osób do badania ankietowego i badania krwi w kierunku
HCV. Dzia³ania zaradcze, mo¿liwe do podjêcia, sprowadza³y siê do wiêkszego
zaanga¿owania personelu w bezpoœredni kontakt z potencjalnymi wykonawcami, celem wyjaœnienia w¹tpliwoœci i indywidualnego zachêcania ich do udzia³u
w projekcie. Ponadto, przy tak du¿ej skali badañ newralgiczny by³ te¿ element
oszacowañ kosztów badañ. Nawet niewielkie niedoszacowanie mog³o prowadziæ
do znacznego przekroczenia bud¿etu. Z tego wzglêdu Projekt 1 by³ te¿ wra¿liwy
na tzw. niezale¿ne od projektu czynniki ryzyka, w tym wiêksz¹ ni¿ przewidywano inflacjê w zakresie kosztów wynagrodzeñ, us³ug i materia³ów potrzebnych
do realizacji Projektu 1. Wp³yw na ten element ryzyka nie by³ jednak mo¿liwy.
Dlatego w takich sytuacjach bardzo wa¿ne jest uwzglêdnienie odpowiedniego
poziomu rezerw, po stronie instytucji realizuj¹cej projekt, a po stronie instytucji
poœrednicz¹cej unikanie wyd³u¿ania okresu od akceptacji projektu do uruchomienia jego realizacji.
Projekt 2 obarczony by³ w swoim za³o¿eniu czynnikiem ryzyka (czynnik
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zale¿ny od Projektu) zagra¿aj¹cym osi¹gnieciu zak³adanego wskaŸnika liczby
IDU objêtych badaniem ankietowym i badaniem krwi w kierunku HCV. Ryzyko
polega³o na obawie, ¿e u¿ytkownicy narkotyków nie bêd¹ chcieli uczestniczyæ
w badaniu krwi ze wzglêdu na utratê czasu i koniecznoœæ udania siê do laboratorium oraz koniecznoœæ oczekiwania na wynik badania. Ze wzglêdu na postêp
technologiczny, polegaj¹cy na dopuszczeniu do stosowania nieinwazyjnego
testu w kierunku HCV (tzw. test œlinowy), który mo¿na wykonaæ w terenie,
w Projekcie 2 podjêto decyzjê o wprowadzeniu tego testu do stosowania zamiast badania krwi. By³o to pierwszorazowe u¿ycie tego typu testu w Polsce,
dlatego przy podejmowaniu decyzji opierano siê na doœwiadczeniach zagranicznych, miêdzy innym z wizyty studyjnej w Szwajcarii. Decyzjê o wprowadzeniu
testu nieinwazyjnego podjêto uchwa³¹ Komitetu Steruj¹cego Projektu KIK/35,
uwzglêdniaj¹c wy¿szy jednostkowy koszt testu nieinwazyjnego.
W realizacji Projektu 3 napotkano czynnik ryzyka niezale¿ny od projektu,
wynik³y ze zmian legislacyjnych i organizacyjnych w ochronie zdrowia w Polsce,
polegaj¹cych na wprowadzeniu dla kobiet w ci¹¿y refundowanego przez NFZ
badania diagnostycznego w kierunku HCV. Dostêpnoœæ refundowanego badania
spowodowa³a utrudnienie w osi¹gniêciu zak³adanego w Projekcie 3 wskaŸnika
8 tys. badañ u kobiet w ci¹¿y, gdy¿ u czêœci kobiet przewidzianych do badania
w ramach projektu, badanie to wykonano wczeœniej, w ramach standardowej
opieki i powtarzanie tego badania by³o nieuzasadnione. Dzia³anie koryguj¹ce
mia³o charakter strategiczny i polega³o na wyd³u¿eniu okresu, w którym w trakcie ci¹¿y badanie mog³o byæ wykonane, z pierwszego trymestru do koñca drugiego trymestru, a tak¿e na zmianie profilu podmiotów realizuj¹cych to badanie, z placówek szpitalnych na przychodnie (NZOZ) oraz zwiêkszeniu liczby jednostek realizuj¹cych badanie. Opisane zmiany podjêto w wyniku konsultacji
z ekspertami (konsultanci wojewódzcy) oraz wykorzystano doœwiadczenie Projektu 1, które wskazywa³o na szczególnie du¿e zaanga¿owanie personelu mniejszych, lokalnych jednostek opieki zdrowotnej w realizacji zadañ finansowanych
ze œrodków SPPW. Wspomniana zmiana strategiczna zosta³a zaaprobowana
przez Komitet Steruj¹cy Projektu KIK/35 i spowodowa³a wzrost liczby badañ,
co ostatecznie pozwoli³o osi¹gn¹æ zak³adany wskaŸnik Projektu 3.
Przy projektowaniu zasadniczego dzia³ania Projektu 4 nie uwzglêdniono elementu ryzyka bezpoœredniego, polegaj¹cego na oporze podmiotów leczniczych
wytypowanych do badania ankietowego, pog³êbionego obserwacj¹ w zakresie
posiadania i realizacji procedur zapobiegaj¹cych transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych. Ze wzglêdu na specyfikê tego zadania, osobami najw³aœciwszymi
do jego realizacji powinni byæ pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS),
ze wzglêdu na posiadane uprawnienia i wiedzê w zakresie obowi¹zuj¹cych regulacji sanitarnych. Zaanga¿owanie pracowników PIS, budzi³o jednak obawy podmiotów, których udzia³ w badaniu by³ dobrowolny. Obawy dotyczy³y faktu, ¿e
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ewentualne nieprawid³owoœci stwierdzone w trakcie badania, obligowaæ bêd¹
pracowników PIS do podjêcia dzia³añ w zakresie karania za stwierdzone naruszenia. Problem ten okaza³ siê na tyle trudny do rozwi¹zania, ¿e spowodowa³
wyst¹pienie powa¿nego ryzyka dla realizacji Projektu 4, a tym samym wymaga³
podjêcia dzia³añ strategicznych, w tym zmiany kierownictwa Projektu 4 i wypracowania wspólnie z Instytucj¹ Realizuj¹c¹ oraz G³ównym Inspektorem Sanitarnym, rozwi¹zañ pozwalaj¹cych z jednej strony uzyskaæ zaufanie podmiotów badanych, a z drugiej zapewniæ pe³n¹ legalnoœæ dzia³añ pracowników PIS.
Wprowadzone rozwi¹zania, polegaj¹ce na analizie regulacji prawnych, ale
w szczególnoœci na wzmocnieniu dzia³añ informacyjnych, kierowanych do osób
zarz¹dzaj¹cych placówkami wytypowanymi do kontroli, w formie pisemnego
zapewnienia przez Instytucjê Realizuj¹c¹ w porozumieniu z GIS, ¿e prowadzone
badania maj¹ wy³¹cznie charakter poznawczy i s³u¿yæ bêd¹ jedynie zdobyciu
rzetelnej wiedzy o badanym problemie w kraju, pozwoli³y rozwiaæ obawy
i w pe³ni zrealizowaæ zamierzenia Projektu 4.
W zadaniu dotycz¹cym informacji i promocji Projektu KIK/35 napotkano
czynnik ryzyka bezpoœredniego, zale¿nego od projektu, polegaj¹cy na niedoprecyzowaniu zakresu dzia³añ i kosztów spo³ecznej kampanii informacyjnej w fazie
planowania Projektu KIK/35. Czynnik ten okaza³ siê elementem ryzyka strategicznego, gdy¿ jak pokaza³y wyniki przegl¹du okresowego Projektu KIK/35
w 2015 r. dzia³ania kampanii (jej zakres i oczekiwany efekt) zosta³y zaplanowane w sposób niewystarczaj¹cy do oczekiwañ instytucji finansuj¹cych Projekt
KIK/35. Wykorzystuj¹c opinie ekspertów wskazanych przez stronê szwajcarsk¹,
przyst¹piono do szczegó³owego, strategicznego rozplanowania dzia³añ spo³ecznej kampanii informacyjnej tak, aby zapewniæ jej wymagany zasiêg, szczególnie w mass mediach i Internecie. Zwiêkszono udzia³ w imprezach zbiorowych
i programach rozrywkowych (np. Wielki Test o Zdrowiu w TVP). Podjêto decyzjê
o bezpoœrednim zarz¹dzaniu kampani¹ przez Zespó³ Projektu KIK/35 we wspó³pracy z Kierownikami Projektów 1-5, a nie powierzeniu tego zadania podmiotowi zewnêtrznemu. Dziêki tej decyzji strategicznej, zapewniono spójnoœæ
kampanii, zw³aszcza jej przekazu merytorycznego, wykorzystano w pe³ni potencja³ twórczy Zespo³u Projektu KIK/35 i Projektów 1-5, korzystaj¹c przy tym
z zewnêtrznych profesjonalnych us³ug w zakresie realizacji poszczególnych
technicznych i wizerunkowych etapów kampanii. Do finansowania rozszerzonego zakresu dzia³añ w kampanii wykorzystano oszczêdnoœci kursowe oraz wygospodarowane skutecznym zarz¹dzaniem.
Wa¿nym dla Projektu KIK/35 czynnikiem ryzyka by³ te¿ rewolucyjny postêp
w zakresie mo¿liwoœci leczenia HCV i WZW C, polegaj¹cy na wprowadzeniu
leków o bezpoœrednim dzia³aniu przeciwwirusowym (DAA). Dziêki tej nowoczesnej terapii, od 2015 r. w Polsce mo¿liwe sta³o siê skuteczne leczenie osób
zaka¿onych HCV, niezale¿nie od genotypu wirusa. Mimo i¿ kosztowne, leczenie
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to uznaæ mo¿na za niemal wolne od efektów ubocznych. Jednak w œwiadomoœci
spo³ecznej i czêœci pracowników medycznych nie specjalizuj¹cych siê w terapii
WZW C, wci¹¿ panowa³o przekonanie, i¿ dostêpna jest wy³¹cznie terapia interferonowa, o niskiej skutecznoœci i uci¹¿liwych dla funkcjonowania pacjentów efektach ubocznych. Mimo i¿ Projekt KIK/35 w swojej realizacji zasadniczo nie obejmowa³ obszaru leczenia WZW C, to jednak wspomniana zmiana (postêp wiedzy
i technologii) mia³a znacz¹cy wp³yw na zakres przekazu o skutecznoœci leczenia
WZW C, kierowanego do spo³eczeñstwa w ramach kampanii spo³ecznej (nowej
jakoœci komunikat: skuteczne, pozbawione uci¹¿liwych efektów ubocznych leczenie ka¿dego chorego jest mo¿liwe) jak i na zakres tematyki szkoleñ kierowanych do pracowników medycznych w Projekcie 5. Ponadto, terapia lekami DAA
wskazywana jest coraz czêœciej przez ekspertów z zakresu chorób zakaŸnych,
jako potencjalny, skuteczny element ograniczania wielkoœci rezerwuaru HCV,
gdy¿ leki DAA uznawane s¹ za zdolne do eliminacji wirusa z organizmu pacjenta.
Z tego wzglêdu, odpowiednich modyfikacji wymaga³ te¿ zakres przygotowywanych w ramach Projektu KIK/35 rekomendacji dzia³añ strategicznych w zakresie
zapobiegania zaka¿eniom HCV i zwalczania WZW C w Polsce. Dzia³ania zaradcze, polegaj¹ce na modyfikacji przekazu, aktualizacji treœci edukacyjnych oraz
weryfikacjê rekomendacji uda³o siê przeprowadziæ skutecznie dziêki elastycznoœci zespo³ów realizuj¹cych te zadania, jak i horyzontowi czasowemu wystarczaj¹cemu na implementacjê zmian do materia³ów emitowanych w ramach kampanii spo³ecznej. Sytuacja by³aby jednak du¿o bardziej skomplikowana, gdyby
wspomniane zmiany jakoœciowe w leczeniu nast¹pi³y w okresie realizacji kampanii spo³ecznej, czyli w 2016 r.
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ROLA PAÑSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
W ZAPOBIEGANIU ZAKA¯ENIOM
KRWIOPOCHODNYM
Mgr Aleksandra Czyrznikowska, Mgr Izabela Kucharska,
Lek. med. Marek Posobkiewicz
G³ówny Inspektorat Sanitarny

Od ponad 90 lat istnienia s³u¿b sanitarno-epidemiologicznych, przy zmieniaj¹cych siê warunkach administracyjnych, organizacyjnych i finansowych, misja
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej pozostaje niezmienna. Na przestrzeni lat,
w ci¹gu których s³u¿by sanitarne w ró¿nym kszta³cie podejmowa³y dzia³ania,
nadrzêdnym celem pozostawa³o d¹¿enie do osi¹gniêcia po¿¹danych norm zdrowotnych poprzez podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zachowanie lub przywracanie bezpieczeñstwa zdrowotnego ludzi. Pañstwowa Inspekcja Sanitarna
stoi bowiem na stra¿y zdrowia rozumianego w wymiarze zarówno jednostki jak
i ca³ego spo³eczeñstwa. Dlatego te¿ podejmowane s¹ inicjatywy i dzia³ania, których celem jest identyfikacja i szacowanie skali zagro¿eñ, a tak¿e inicjowanie
i organizowanie skoordynowanego nadzoru. Od wielu lat jednym z priorytetów
dzia³ania pozostaje zapobieganie zaka¿eniom krwiopochodnym – HBV, HCV, HIV.
Minimalizowanie ryzyka zwi¹zanego z zaka¿eniami tego typu wymaga wieloaspektowych dzia³añ, zarówno na poziomie uregulowañ systemowych, prawnych, proceduralnych, ale równie¿ o charakterze edukacyjno-informacyjnym. G³ównym
celem tych dzia³añ jest bowiem zwiêkszenie wiedzy spo³eczeñstwa i personelu
wykonuj¹cego zabiegi z przerwaniem ci¹g³oœci tkanek (równie¿ w sektorze pozamedycznym). Nieprawid³owo wykonywane procedury, ich brak lub zaniechanie przyczyniaj¹ siê do wzrostu zagro¿enia przeniesienia zaka¿enia drog¹ krwi
w uk³adzie: pacjent – pacjent, pacjent – personel, personel – pacjent. Poni¿sze
opracowanie ma na celu przybli¿enie roli organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, jako jednego z kluczowych podmiotów dzia³aj¹cych w obszarze zdrowia publicznego w zakresie zapobiegania zachorowaniom przenoszonym drog¹
krwi.
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3.1. Uwarunkowania funkcjonowania Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej
Podstaw¹ powstania s³u¿b sanitarno-epidemiologicznych w Polsce by³a uchwalona
przez Sejm w 1919 r. Zasadnicza Ustawa Sanitarna. Nastêpnie powo³ane zosta³y:
Urz¹d Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami, a tak¿e
Pañstwowy Centralny Zak³ad Epidemiologiczny. Tworzono tak¿e lokalne placówki
sanitarne, powsta³a Pañstwowa Szko³a Higieny kszta³c¹ca kadrê sanitarn¹ na potrzeby ca³ego kraju. Podmioty te odegra³y niebagateln¹ rolê w trudnym epidemiologicznie okresie po II wojnie œwiatowej pomimo, i¿ dopiero w 1985 r. wyposa¿one zosta³y w obecnie obowi¹zuj¹ce, szerokie uprawnienia kontrolne i administracyjne. Struktura pierwotnie utworzonych s³u¿b sanitarno-epidemiologicznych ewaluowa³a w miarê potrzeb, a¿ do 1954 r., kiedy to na mocy Dekretu powo³ana zosta³a Pañstwowa Inspekcja Sanitarna. Jej struktura ulega³a dalszym
zmianom m.in. pod wp³ywem podzia³ów administracyjnych pañstwa. Obecnie
podstawowym dokumentem reguluj¹cym strukturê, organizacjê i zakres dzia³alnoœci s³u¿b sanitarno-epidemiologicznych w kraju jest ustawa z dnia 14 marca
1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Przepisy prawa z 2009 r. okreœli³y
strukturê Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i umiejscowi³y jej organy szczebla
wojewódzkiego i powiatowego w zespolonej administracji rz¹dowej. W zwi¹zku
z powy¿szym, w chwili obecnej kwestie zwi¹zane m.in. z finansowaniem wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wyposa¿eniem
ich w niezbêdne si³y i œrodki, pozostaj¹ bezpoœrednio w gestii wojewodów [1,2].
Jednoczeœnie zgodnie z zapisami ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej,
pod wzglêdem merytorycznym kieruje ni¹ G³ówny Inspektor Sanitarny, jako centralny organ administracji rz¹dowej posiadaj¹cy kompetencje m.in. do ustalania ogólnych kierunków dzia³ania organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
wydawania poleceñ organom Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej dotycz¹cych podjêcia okreœlonych czynnoœci zapobiegawczych lub kontrolnych. Powoduje to powstanie swoistego dualizmu podleg³oœci organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej,
co potencjalnie mo¿e prowadziæ do konfliktów zwi¹zanych z odmiennym postrzeganiem zagro¿eñ na poziomie wojewody i G³ównego Inspektora Sanitarnego [2].
Pomimo trudnoœci i zmian organizacyjnych dokonywanych na przestrzeni lat,
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna nadal pozostaje jedn¹ z kluczowych s³u¿b dedykowanych zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi, realizuj¹c¹ swoje zadania
z du¿¹ efektywnoœci¹. Potwierdzaj¹ to statystyki w zakresie chorób zakaŸnych.
Œledzenie trendów wieloletnich zachorowalnoœci na choroby zakaŸne podlegaj¹ce zg³oszeniu do organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej pozwala twierdziæ,
i¿ dzia³ania edukacyjne, kontrolno-represyjne, przeciwepidemiczne, zapobie-
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gawcze oraz w zakresie nadzoru, istotnie przyczyniaj¹ siê do poprawy sytuacji
epidemiologicznej w zakresie chorób zakaŸnych.
Od kilkunastu lat jednym z aktualnych priorytetów dzia³ania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej pozostaje zmniejszenie nara¿enia na zaka¿enia przenoszone
drog¹ krwi, powodowane wirusem zapalenia w¹troby typu B (HBV), wirusem
zapalenia w¹troby typu C (HCV) oraz zaka¿enia wirusem niedoboru odpornoœci
(HIV). O ile w przypadku wirusowego zapalenia w¹troby typu B (WZW B) uda³o
siê w znacz¹cy sposób zminimalizowaæ liczbê zachorowañ poprzez wprowadzenie obowi¹zkowych szczepieñ ochronnych (w tym finansowanych ze œrodków
bud¿etu pañstwa, znajduj¹cych siê w dyspozycji ministra w³aœciwego ds. zdrowia), w stosunku do pozosta³ych zaka¿eñ przenoszonych drog¹ krwi nale¿y zastosowaæ odmienne rozwi¹zania z uwagi na brak szczepionek przeciwko wirusom
je wywo³uj¹cym. W celu ograniczenia liczby zachorowañ na zaka¿enia w podmiotach leczniczych, wprowadzone zosta³y m.in. stosowne wymogi sanitarno-higieniczne i sanitarno-techniczne, a tak¿e obowi¹zek opracowania i wdro¿enia
procedur zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ. Pañstwowa Inspekcja Sanitarna ze wzglêdu na swoje kompetencje i strukturê odgrywa w tych dzia³aniach
niebagateln¹ rolê.

3.2. Nadzór nad sytuacj¹ epidemiologiczn¹ w zakresie
zaka¿eñ HCV w Polsce
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi sta³y nadzór nad sytuacj¹ epidemiologiczn¹ w zakresie chorób zakaŸnych i zaka¿eñ, w tym przenoszonych drog¹ krwi.
Źród³em informacji o liczbie zachorowañ i zapadalnoœci na choroby takie jak
WZW B, WZW C, AIDS oraz zaka¿enia HIV, s¹ – przekazywane do organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej – zg³oszenia dodatnich wyników badañ w kierunku
biologicznych czynników chorobotwórczych, dokonywane przez diagnostê laboratoryjnego lub inn¹ osobê uprawnion¹ do samodzielnego wykonywania czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej oraz zg³oszenia podejrzenia lub rozpoznania zaka¿enia, choroby zakaŸnej lub zgonu z powodu zaka¿enia lub choroby zakaŸnej,
dokonywane przez lekarza lub felczera. Zasady zg³aszania, w tym sposób i tryb
dokonywania zg³oszeñ uregulowane zosta³y w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy [3-5].
Przypadki zachorowañ na WZW C w Polsce s¹ rejestrowane przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w oparciu o definicjê przypadku WZW C dla celów
nadzoru epidemiologicznego. Od 2015 r. kwalifikowanie tych zg³oszeñ odbywa
siê w oparciu o now¹ definicjê z 2014 r., która wprowadzi³a dodatkowe kryteria
laboratoryjne. Na terenie Unii Europejskiej stosowane s¹ jednolite definicje
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przypadków, co pozwala na porównanie sytuacji epidemiologicznej i jej analizê
równie¿ w kontekœcie liczby zachorowañ wystêpuj¹cych w skali UE.
Dodatkowym Ÿród³em informacji dla Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, wspomagaj¹cym dzia³ania oraz umo¿liwiaj¹cym okreœlenie potrzeb i kierunków dalszego postêpowania, s¹ równie¿ dane naukowe, wyniki badañ przesiewowych
prowadzonych w ramach programów maj¹cych na celu zapobieganie zaka¿eniom HCV, a tak¿e informacje pochodz¹ce z nadzoru nad zaka¿eniami szpitalnymi. Szczegó³owe informacje w tym zakresie przedstawiono w dalszej czêœci
rozdzia³u.
Miêdzy innymi dane dotycz¹ce liczby przypadków zachorowañ oraz zaka¿eñ
krwiopochodnych pozwalaj¹ organom Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej na œledzenie wieloletnich trendów oraz wyznaczenie kolejnych priorytetów do realizacji, w celu minimalizowania liczby zachorowañ na choroby przenoszone drog¹
krwi. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ okresowe wzrosty liczby zachorowañ mog¹
byæ nastêpstwem np. prowadzonych wœród personelu medycznego dzia³añ informacyjnych i w nastêpstwie poprawê zg³aszalnoœci, czy te¿ poprawa i udoskonalanie metod diagnostycznych. Dlatego te¿, dane liczbowe zawsze musz¹ byæ
analizowane w szerokim kontekœcie dzia³añ w obszarze zdrowia publicznego
i uwarunkowañ z tym zwi¹zanych.

3.3. Dzia³alnoœæ nadzorowa i kontrolno-represyjna organów
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
Kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych, przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób
zakaŸnych u ludzi zobligowani zostali do dokonywania oceny ryzyka wyst¹pienia
zaka¿enia zwi¹zanego z wykonywaniem œwiadczeñ zdrowotnych, monitorowania czynników alarmowych i zaka¿eñ zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych, opracowania, wdro¿enia i nadzoru nad procedurami zapobiegaj¹cymi
zaka¿eniom i chorobom zakaŸnym zwi¹zanym z udzielaniem ww. œwiadczeñ (np.
procedurami w zakresie dekontaminacji skóry i b³on œluzowych, wyrobów medycznych, powierzchni, pomieszczeñ i urz¹dzeñ), stosowania œrodków ochrony
indywidualnej i zbiorowej, wykonywania badañ laboratoryjnych, czy te¿ prowadzenia kontroli wewnêtrznej w zakresie realizacji dzia³añ zapobiegawczych.
Organy Pañstwowej Inspekcji, nadzoruj¹ce podmioty lecznicze maj¹ prawo dokonaæ kontroli realizacji wymienionych powy¿ej obowi¹zków, a w razie stwierdzenia nieprawid³owoœci mog¹ wydaæ zalecenia, na³o¿yæ karê w postaci mandatu, czy te¿ wstrzymaæ dzia³alnoœæ podmiotu leczniczego w przypadku zaistnienia
ra¿¹cych nieprawid³owoœci [3].
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Poza dzia³aniami proceduralnymi, pomieszczenia i urz¹dzenia podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹ musz¹ – zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci leczniczej
– odpowiadaæ wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym i instalacyjnym
odpowiednio do rodzaju wykonywanej dzia³alnoœci leczniczej oraz zakresu udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych. Szczegó³owe wymogi, z rozró¿nieniem na rodzaj
pomieszczenia, okreœlone zosta³y w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pomieszczenia i urz¹dzenia
podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹. Na³o¿enie na podmioty lecznicze
obowi¹zku zapewnienia i utrzymania pomieszczeñ w odpowiednim stanie sanitarno-higienicznym umo¿liwia ograniczanie przenoszenia zaka¿eñ w œrodowisku
szpitalnym. Z uwagi na szerzenie siê zaka¿eñ krwiopochodnych niezbêdne jest
zapewnienie warunków maksymalnie u³atwiaj¹cych utrzymanie pomieszczeñ
i powierzchni w czystoœci, a tak¿e umo¿liwiaj¹cych wykonanie skutecznej dekontaminacji powierzchni, narzêdzi i urz¹dzeñ medycznych, które potencjalnie
mog¹ ulec zabrudzeniu wydzielinami b¹dŸ p³ynami ustrojowymi, w tym krwi¹
pacjenta w czasie wykonywania œwiadczeñ medycznych, a w konsekwencji mog¹
zostaæ ska¿one i staæ siê Ÿród³em nara¿enia dla innych osób. W rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pomieszczenia i urz¹dzenia podmiotu wykonuj¹cego dzia³alnoœæ lecznicz¹,
zawarto miêdzy innymi wymóg dla szpitali zapewnienia na sta³e zaopatrzenia
w materia³y sterylne oraz organizacji centralnej sterylizatorni, czy te¿ transportu
materia³ów sterylnych i ska¿onych miêdzy centraln¹ sterylizatorni¹ a oddzia³ami.
Wprowadzone na poziomie uregulowañ prawnych obowi¹zki, w zakresie wymagañ
sanitarno-higienicznych, pozwalaj¹ na zachowanie odpowiednich standardów
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, ograniczaj¹c mo¿liwoœæ przypadkowego rozprzestrzenienia chorób przenoszonych drog¹ krwi w œrodowisku szpitalnym [6,7].
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e wprowadzenie okreœlonych zapisów na poziomie
ustawowym umo¿liwia organom Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzenie
bie¿¹cego oraz zapobiegawczego nadzoru nad wymogami sanitarno-higienicznymi
– jakie powinien spe³niaæ personel medyczny, sprzêt i pomieszczenia przeznaczone do œwiadczeñ medycznych – w aspekcie kontroli przestrzegania przez podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹ procedur zapobiegaj¹cych szerzeniu siê
zaka¿eñ krwiopochodnych. Kontrole w tym zakresie przeprowadzane s¹ na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z uwzglêdnieniem przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego.
W celu ujednolicenia sposobu wykonywania kontroli podmiotów wykonuj¹cych
dzia³alnoœæ lecznicz¹ na terenie kraju, zasady ich przeprowadzania okreœlono
procedur¹ wewnêtrzn¹. W razie stwierdzenia naruszenia wymagañ higienicznych i zdrowotnych, pañstwowy inspektor sanitarny nakazuje – w drodze decyzji
– usuniêcie w okreœlonym terminie stwierdzonych uchybieñ. W wypadku stwierdzenia drobnych nieprawid³owoœci (tzw. bie¿¹cych uchybieñ), nie zagra¿aj¹cych
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bezpoœrednio ¿yciu lub zdrowiu osób trzecich, wydawane s¹ równie¿ doraŸne
zalecenia, dotycz¹ce ich usuniêcia (z podaniem terminu realizacji). W niektórych
przypadkach, zastosowanie znajduje równie¿ kara grzywny, nak³adana w drodze
mandatu karnego. Jeœli zaœ naruszenie wymagañ powoduje bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia ludzi np. stwierdza siê przy wykonywaniu œwiadczeñ
medycznych ra¿¹ce naruszenie procedur, mo¿liwe jest zamkniêcie obiektu lub
jego czêœci, b¹dŸ nakazanie podjêcia innych dzia³añ skutkuj¹cych przerwaniem
dalszego szerzenia siê zaka¿eñ [2].
Kolejnym zagadnieniem podlegaj¹cym nadzorowi i kontroli Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej jest postêpowanie z odpadami medycznymi, które mog¹ byæ potencjalnie ska¿one czynnikami biologicznymi takimi jak wirusy HBV, HCV, HIV.
Kontrola na ka¿dym etapie postêpowania z odpadami, od momentu ich wytworzenia, poprzez gromadzenie, transport wewnêtrzny i poza szpitalem, a tak¿e
ich unieszkodliwianie, wymaga stosowania procedur postêpowania zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo w stosunku do personelu i osób trzecich. Wyodrêbnienie
ze strumienia odpadów tych, które stanowi¹ odpady medyczne potencjalnie
ska¿one czynnikami biologicznymi, umo¿liwia ograniczanie ryzyka zwi¹zanego
z chorobami zakaŸnymi i zaka¿eniami takimi jak HBV, HCV i HIV [8].

3.4. Dzia³alnoœæ edukacyjno-profilaktyczna Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej w kontekœcie przeciwdzia³ania
chorobom przenoszonym drog¹ krwi
Poza dzia³aniami kontrolno-represyjnymi Pañstwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje równie¿ szereg dzia³añ o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W ci¹gu
ostatnich kilkunastu lat prowadzonych by³o kilka ogólnokrajowych akcji dotycz¹cych zaka¿eñ krwiopochodnych, g³ównie w kontekœcie rozpowszechnienia WZW C
w populacji. Prowadzone na przestrzeni lat dzia³ania, po³¹czone z prowadzeniem badañ przesiewowych w okreœlonych grupach osób, pozwoli³y zweryfikowaæ
wiedzê w zakresie rozpowszechnienia WZW C w Polsce, a tak¿e ukierunkowaæ
kolejne dzia³ania w sposób umo¿liwiaj¹cy ci¹g³e podnoszenie ich efektywnoœci
oraz minimalizowanie zagro¿enia, jakim jest WZW C w populacji. Z uwagi na
brak metody zapobiegania zaka¿eniom HCV poprzez szczepienie ochronne, szerzeniu siê zaka¿eñ mo¿na zapobiec jedynie w drodze dzia³añ nieswoistych, polegaj¹cych na wdra¿aniu i utrzymywaniu wysokich standardów higieniczno-sanitarnych wykonywania œwiadczeñ zdrowotnych i innych zabiegów o charakterze
niemedycznym, przebiegaj¹cych z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek.
W wyniku intensyfikacji dzia³añ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej na prze³omie
lat 2005/2006, po fazie przygotowañ, zrealizowane zosta³y pierwsze pilota¿owe
szkolenia dla personelu medycznego z 5 województw kraju (kujawsko-pomorskie,
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mazowieckie, opolskie, wielkopolskie, ma³opolskie) w ramach kampanii edukacyjnej HCV mo¿na pokonaæ zainicjowanej przez Polsk¹ Grupê Ekspertów HCV.
Si³ami Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej przeszkolono wówczas niemal 84 tys.
pracowników medycznych w blisko 7 tys. placówek opieki zdrowotnej. Szkolenia
obejmowa³y zagadnienia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia zaka¿eñ
HCV. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e w wyniku przeprowadzonych dzia³añ, na terenie objêtym szkoleniem, zanotowany zosta³ przez organy Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej prawie 40 % wzrost liczby zarejestrowanych przypadków zaka¿eñ HCV
w 2005 r. w porównaniu z 2004 r. Maj¹c powy¿sze na uwadze, za celowe uznano
kontynuowanie dzia³añ z zakresu profilaktyki, w tym profilaktyki wtórnej HCV,
czyli m.in. d¹¿enie do wczesnego wykrywania osób zaka¿onych. Kolejny Pilota¿owy Program Profilaktyki HCV STOP!HCV by³ odpowiedzi¹ na zbyt niski odsetek
wykrywalnoœci zaka¿eñ HCV w Polsce oraz brak w ówczesnym czasie rzeczywistych danych epidemiologicznych co do liczby osób zaka¿onych HCV. Pilota¿owy
Program STOP!HCV, by³ projektem o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, skierowanym do spo³eczeñstwa i personelu medycznego. Inicjatywa ta w pe³ni wpisywa³a siê w dzia³ania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej – prowadzenia dzia³alnoœci
zapobiegawczej w zakresie chorób zakaŸnych oraz oœwiatowo-zdrowotnej. Program
STOP!HCV, w odró¿nieniu od wczeœniejszego projektu zosta³ skierowany nie tylko
do personelu medycznego, ale równie¿ do szerokiego grona odbiorców w populacji ogólnej tj. uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i ich rodziców. Szczególn¹
grup¹ osób, które objête zosta³y dzia³aniami edukacyjnymi, by³a równie¿ kadra
zarz¹dzaj¹ca i personel medyczny odpowiedzialny za bezpieczeñstwo epidemiologiczne szpitali wielospecjalistycznych (g³ównie Zespo³y Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych). W zakresie modu³u szkoleniowego przeprowadzono zajêcia edukacyjne,
obejmuj¹ce tematykê zagro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ zaka¿enie wirusem HCV
oraz popularyzacjê w³aœciwych postaw i nawyków, które pozwalaj¹ ograniczaæ
lub unikn¹æ transmisji wirusa. Interwencji programowej poddano ³¹cznie blisko
50 tys. osób, w tym blisko 900 realizatorów Programu (g³ównie nauczycieli),
niemal 10 tys. uczniów i 40 tys. pracowników medycznych. Przeprowadzono blisko 3 tys. szkoleñ, instrukta¿y oraz lekcji edukacyjnych. Wszystkie dzia³ania
prowadzone by³y w œcis³ej wspó³pracy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i Polskiej
Grupy Ekspertów [8].
Ponadto, w celu uzupe³nienia dzia³añ i realizacji wniosków, które pojawi³y
siê na etapie realizacji programów pilota¿owych, G³ówny Inspektor Sanitarny
opracowa³ we wspó³pracy z ekspertami, a nastêpnie udostêpni³ poprzez organy
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie ca³ego kraju, pierwsze syntetyczne
opracowanie nt. zapobiegania zaka¿eniom HCV skierowane do w³aœcicieli i pracowników gabinetów odnowy biologicznej, salonów tatua¿u, fryzjerskich i kosmetycznych. Dzia³anie to podjête zosta³o w odpowiedzi na zg³aszane potrzeby w tym
zakresie z terenu województw w 2011 r. [8].
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Wykorzystuj¹c wczeœniejsze doœwiadczenia i wnioski z kampanii informacyjnych, a tak¿e potrzebê przeprowadzenia dzia³añ na szerok¹ skalê, w 2012 r.
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna przyst¹pi³a do realizacji kolejnego projektu obejmuj¹cego tematycznie profilaktykê zaka¿eñ krwiopochodnych. By³ to wspó³finansowany ze œrodków Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy Program
Zapobieganie zaka¿eniom HCV, którego liderem by³ Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – PZH. Pañstwowa Inspekcja Sanitarna zaanga¿owa³a siê w realizacjê
czêœci edukacyjnej Programu – Projektu nr 5 pt. Edukacja pracowników wybranych
zawodów zwiêkszonego ryzyka transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych i ogó³u spo³eczeñstwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV). Projekt polega³ na przeprowadzeniu dzia³añ edukacyjno-informacyjnych wœród pracowników sektora zdrowia
oraz sektora us³ug pozamedycznych, wykonuj¹cych czynnoœci o zwiêkszonym
ryzyku transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych tzn. zabiegów z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek. Nawi¹zuj¹c bowiem do doœwiadczeñ i wniosków z poprzednich
projektów, jako grupy docelowe dzia³añ edukacyjnych wybrano tym razem personel medyczny oraz osoby spoza sektora medycznego wykonuj¹ce us³ugi z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek tj. w szczególnoœci pracowników salonów tatua¿u,
kosmetycznych i fryzjerskich.

3.5. Bezpieczeñstwo zabiegów wykonywanych z przerwaniem
ci¹g³oœci tkanek (w sektorze medycznym i pozamedycznym)
jako priorytet dzia³ania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
Na przestrzeni ostatnich lat bezpieczeñstwo epidemiologiczne wykonywanych
œwiadczeñ zdrowotnych uleg³o zdecydowanej poprawie. Dzia³ania systemowe
oraz legislacyjne podejmowane przez Ministra Zdrowia oraz Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ od 2002 r., spowodowa³y wzmocnienie dzia³añ przeciwepidemicznych w podmiotach leczniczych. Dokonano szeregu uregulowañ prawnych. Ustaw¹
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi oraz wydanymi do niej rozporz¹dzeniami wykonawczymi na³o¿ono na
podmioty udzielaj¹ce œwiadczeñ medycznych, w rodzaju œwiadczenia szpitalne,
okreœlone obowi¹zki, w tym dotycz¹ce powo³ania Zespo³ów Kontroli Zaka¿eñ
Szpitalnych. Zespo³y te pe³ni¹ obecnie rolê cia³a koordynuj¹cego i nadzoruj¹cego
bezpieczeñstwo biologiczne udzielanych œwiadczeñ w szpitalu, w kontekœcie zapobiegania i zwalczania zaka¿eñ szpitalnych, w tym w zakresie opracowania
i aktualizacji systemu zapobiegania i zwalczania zaka¿eñ szpitalnych. W podmiotach wykonuj¹cych dzia³alnoœæ o charakterze szpitalnym wdra¿a siê te¿ do stosowania i aktualizuje procedury zapobiegaj¹ce szerzeniu siê zaka¿eñ. Obowi¹zek
opracowania, wdro¿enia i nadzoru nad procedurami zapobiegaj¹cymi zaka¿eniom
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i chorobom zakaŸnym dotyczy równie¿ pozosta³ych podmiotów wykonuj¹cych
dzia³alnoœæ lecznicz¹, niebêd¹cych szpitalami [3].
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo i higienê pracy personelu podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych, Minister Zdrowia przy udziale G³ównego Inspektora Sanitarnego podj¹³ dzia³ania,
wydaj¹c rozporz¹dzenie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwi¹zanych z nara¿eniem na zranienie ostrymi
narzêdziami u¿ywanymi przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych, wdra¿aj¹ce do
prawa krajowego przepisy Dyrektywy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotycz¹cej zapobiegania zranieniom ostrymi
narzêdziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej miêdzy Europejskim
Stowarzyszeniem Szpitali i Pracodawców Ochrony Zdrowia (European Hospital
and Healthcare Employers’ Association – HOSPEEM) a Europejsk¹ Federacjê Zwi¹zków Zawodowych S³u¿b Publicznych (European Public Services Union – EPSU).
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie przepisów delegacji zawartej w Kodeksie pracy i jest integraln¹ czêœci¹
przepisów, które wyznaczaj¹ w Polsce ramy tworzenia bezpiecznego i higienicznego œrodowiska. Rozporz¹dzenie to konkretyzuje, uszczegó³awia i integruje
przepisy bezpieczeñstwa i higieny pracy. W myœl tych przepisów pracodawca,
zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, jest zobowi¹zany chroniæ zdrowie i ¿ycie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wykorzystuj¹c do tego osi¹gniêcia wspó³czesnej nauki i techniki,
poprzez stosowanie wszelkich dostêpnych œrodków do eliminacji zranieñ ostrymi
narzêdziami [11].
Wydanie rozporz¹dzenia przyczynia siê do podnoszenia bezpieczeñstwa pacjentów i personelu, które niejednokrotnie uzale¿nione jest od zapewnionych
warunków pracy s³u¿bom medycznym. Wykonywanie czynnoœci medycznych
w poœpiechu, w sposób rutynowy oraz pod du¿¹ presj¹ czasu i stresu sprzyja
powstawaniu sytuacji ryzykownych, skutkuj¹cych zak³uciami i zranieniami.
Sytuacje takie, potencjalnie stanowi¹ ryzyko przeniesienia zaka¿eñ krwiopochodnych wywo³anych HBV, HCV i HIV. Rozwi¹zania systemowe i unormowanie
kwestii dotycz¹cych postêpowania przy zranieniu b¹dŸ zak³uciu pozwalaj¹ na
wyeliminowanie potencjalnych ryzyk w tym zakresie. Podkreœlenia wymaga fakt,
¿e nadrzêdnym celem przepisów, wprowadzonych dyrektyw¹ na poziomie Unii
Europejskiej, by³o m.in. przyjêcie zintegrowanego podejœcia w formu³owaniu
polityki, w odniesieniu do oceny ryzyka, zapobiegania ryzyku, zwiêkszanie œwiadomoœci i wdra¿anie procedur w zakresie reagowania i dzia³añ nastêpczych,
a tak¿e stworzenie bezpiecznych warunków pracy [12].
Poniewa¿ jednym z priorytetów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie
zdrowia publicznego jest monitorowanie i ograniczenie zagro¿eñ epidemicznych
zwi¹zanych z zaka¿eniami wystêpuj¹cymi w podmiotach leczniczych, na terenie
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kraju prowadzony jest przez pion epidemiologii Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
nadzór w tym obszarze. W ramach nadzoru gromadzone s¹ dane dotycz¹ce wystêpowania ognisk zaka¿eñ szpitalnych, a tak¿e alerpatogenów i prowadzona
jest analiza sytuacji epidemiologicznej podmiotów leczniczych, w oparciu m.in.
o ustawê o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi
oraz akty wykonawcze do wymienionej ustawy.
Od 2005 r. do 2011 r. informacje na temat ognisk epidemicznych przekazywane
by³y Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej przez kierowników podmiotów leczniczych
na podstawie obowi¹zuj¹cego wówczas w Polsce rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie rejestrów zaka¿eñ zak³adowych oraz
raportów o wystêpowaniu tych zaka¿eñ. Od 2012 r. informacje o ogniskach zaka¿eñ szpitalnych s¹ gromadzone i raportowane w oparciu o nowe rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych,
rejestrów zaka¿eñ szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bie¿¹cej sytuacji epidemiologicznej szpitala. Obecne rozporz¹dzenie zobowi¹zuje
kierownika podmiotu leczniczego do przekazywania w³aœciwemu pañstwowemu
inspektorowi sanitarnemu raportu wstêpnego o podejrzeniu lub wyst¹pieniu ogniska epidemicznego w podmiocie wykonuj¹cym dzia³alnoœæ lecznicz¹, raportu
koñcowego z czynnoœci podejmowanych w celu wygaszenia ogniska epidemicznego w podmiocie wykonuj¹cym dzia³alnoœæ lecznicz¹, a tak¿e raportu okresowego o bie¿¹cej sytuacji epidemiologicznej podmiotu. Czynniki powoduj¹ce zaka¿enia krwiopochodne, takie jak HBV, HCV, HIV, znajduj¹ siê na liœcie czynników
alarmowych stanowi¹cej za³¹cznik do ww. rozporz¹dzenia, w zwi¹zku z czym,
w przypadku wyst¹pienia ogniska zachorowañ w placówce medycznej, informacje
w tym zakresie powinny zostaæ uwzglêdnione w ww. raportach przekazywanych
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej [13].
Liczba wszystkich ognisk epidemicznych zg³aszanych w ci¹gu ostatnich piêciu
lat do Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: w 2011 r.
zg³oszono ³¹cznie 339 ognisk, w 2012 r. – 301, w 2013 r. – 394, w 2014 r. – 401,
a w 2015 r. – 471 ognisk. Liczba zg³oszeñ od momentu wprowadzenia obowi¹zku
zg³aszania tj. od 2006 r. sukcesywnie roœnie. Zg³aszalnoœæ w latach 2006-2015
wzros³a prawie 4-krotnie, co nale¿y wi¹zaæ ze wzrastaj¹c¹ œwiadomoœci¹ personelu szpitali oraz coraz bardziej odpowiedzialn¹ realizacj¹ obowi¹zuj¹cych przepisów [14].
Nadzór nad zaka¿eniami szpitalnymi (w tym ogniskami epidemicznymi zarówno na poziomie szpitala, jak i kraju) jest podstawowym elementem s³u¿¹cym
do zidentyfikowania wystêpuj¹cych w podmiotach leczniczych zagro¿eñ ze strony
czynników chorobotwórczych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w podmiotach leczniczych,
które zg³asza³y w minionych latach ogniska epidemiczne, Pañstwowa Inspekcja
Sanitarna przeprowadza³a dzia³ania inspekcyjne. Tylko w nielicznych przypadkach, podejmowane by³y jednak dzia³ania interwencyjne polegaj¹ce na wydaniu
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decyzji administracyjnej lub zaleceñ maj¹cych na celu ograniczenie wystêpowania ognisk epidemicznych. Zalecenia pokontrolne dotyczy³y m.in. wzmo¿enia
nadzoru nad wykonywaniem procedury postêpowania w przypadku szpitalnych
ognisk epidemicznych oraz izolacji pacjenta, przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie wdro¿onych procedur i ich udokumentowania, zalecenia informowania rodzin oraz osób odwiedzaj¹cych o zasadach izolacji oraz przestrzeganie re¿imu sanitarnego w czasie odwiedzin w oddziale, przestrzegania zasad
higieny r¹k, stosowania œrodków ochrony indywidualnej przy kontakcie z chorym, wydzielenie sprzêtu do sprz¹tania sanitariatów przeznaczonych dla osób
chorych, zwiêkszenie intensywnoœci dezynfekcji przedmiotów oraz powierzchni
maj¹cych kontakt z chorymi, przeprowadzenia szkolenia dla personelu sprz¹taj¹cego w zakresie postêpowania w przypadku wyst¹pienia ogniska epidemicznego
[14].
Wœród przyczyn zaka¿eñ szpitalnych, zaka¿enia krwiopochodne stanowi³y nik³y
procent np. w 2015 r. wirus HCV spowodowa³ 0,4% wszystkich zarejestrowanych
ognisk epidemicznych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ zaka¿enia krwiopochodne (HBV,
HCV, HIV) charakteryzuj¹ siê niejednokrotnie d³ugim okresem inkubacji (nawet
do kilku lat). Dlatego te¿ w przypadku wykrytych zaka¿eñ, bardzo czêsto nie jest
mo¿liwe precyzyjne wskazanie momentu zaka¿enia oraz powi¹zanie go z konkretn¹ placówk¹ medyczn¹ [14].
Pojedyncze ogniska epidemiczne HCV w podmiotach leczniczych zg³aszane
w przesz³oœci, charakteryzowa³y siê zachorowaniami o charakterze ostrym i nag³ym, w wyniku znacznej ekspozycji na czynnik zakaŸny. Jedynie w przypadku
wyst¹pienia zachorowañ o takim charakterze, bezpoœrednio po wykonaniu procedury medycznej, mo¿liwe jest powi¹zanie przypadków zachorowañ i przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego w celu wykrycia Ÿród³a zaka¿enia
oraz wychwycenia ewentualnych b³êdów w wykonywanych procedurach medycznych. Pomimo braku zaka¿eñ krwiopochodnych zg³aszanych z podmiotów leczniczych w statystykach dotycz¹cych czynników alarmowych i ognisk epidemicznych,
szacuje siê, i¿ nadal procedury medyczne oraz wykonywanie zabiegów z przerwaniem ci¹g³oœci tkanek stanowi g³ówn¹ przyczynê zaka¿eñ wirusem HCV. Nale¿y
przy tym pamiêtaæ, ¿e 20-25% szpitali zg³asza ogniska do organów Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej. Tym bardziej dzia³alnoœæ w kontekœcie ci¹g³ego udoskonalania i wdra¿ania nowych procedur przeciwepidemicznych, a tak¿e monitorowanie poprawnoœci wykonywania wdra¿anych procedur stanowi istotny element
dzia³añ eliminuj¹cych wystêpowanie zaka¿eñ krwiopochodnych w podmiotach
leczniczych. Zaka¿enia szpitalne, zarówno te wykrywane w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, jak i zaka¿enia zwi¹zane z pobytem w placówkach medycznych
w przesz³oœci, stanowi¹ wyzwanie dla wspó³czesnej medycyny oraz skutecznoœci
i efektywnoœci dzia³añ leczniczych w szpitalu. Œrodowisko szpitalne jest odmienne
od œrodowiska domowego. Przebywa tam wielu pacjentów, którzy mog¹ byæ
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skolonizowani czynnikami chorobotwórczymi, w tym osoby zaka¿one HBV, HCV,
HIV. Z tego punktu widzenia konieczne jest zapewnienie procedur zmniejszaj¹cych ryzyko wyst¹pienia zaka¿eñ wtórnych w œrodowisku medycznym. Zw³aszcza
w przypadku chorób przenoszonych drog¹ krwiopochodn¹ stosowanie procedur
oraz zrozumienie wa¿noœci tej problematyki przez personel podmiotów leczniczych, stanowi skuteczne narzêdzie dzia³añ w walce z zaka¿eniami powstaj¹cymi
w zwi¹zku z wykonywaniem œwiadczeñ medycznych. Minimalizacja ryzyka zaka¿eñ pacjentów i personelu przyczynia siê ponadto do podniesienia jakoœæ us³ug
medycznych w szpitalach.
W ostatnich latach z uwagi na rosn¹c¹ popularnoœæ zabiegów upiêkszaj¹cych,
wzrasta potencjalne ryzyko zaka¿eñ przenoszonych drog¹ krwiopochodn¹ zwi¹zanych z niestosowaniem lub b³êdnym stosowaniem procedur przeciwepidemicznych przy wykonywaniu zabiegów upiêkszaj¹cych, kosmetycznych, tatua¿u czy
piercingu oraz innych drobnych zabiegów niemedycznych przebiegaj¹cych z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek. Zaniedbania ze strony personelu wykonuj¹cego zabiegi z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek spoza sektora medycznego dotycz¹ce np.
nieprzestrzegania higieny r¹k, stosowania niew³aœciwych technik sterylizacyjnych,
niedok³adnego lub niew³aœciwego mycia i odka¿ania sprzêtów, powierzchni i pomieszczeñ, mog¹ nieœæ powa¿ne konsekwencje dla zdrowia zbiorowego i indywidualnego [10].
O ile personel medyczny (lekarz, stomatolog, pielêgniarka, po³o¿na i in.) nabywa wiedzê w zakresie chorób zakaŸnych i zaka¿eñ w toku kszta³cenia, o tyle
osoby wykonuj¹ce zabiegi kosmetyczne, tatua¿u lub fryzjerskie, bazuj¹ niejednokrotnie na wiedzy zdobytej samodzielnie opracowuj¹c procedury zapobiegaj¹ce szerzeniu siê zaka¿eñ lub nie posiadaj¹ wiedzy w tym zakresie. Dlatego te¿
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom
tych grup zawodowych poprzez prowadzenie dzia³añ edukacyjnych i informacyjnych, umo¿liwiaj¹cych zdobycie rzetelnych informacji, aktualnych danych oraz
wytycznych przydatnych do opracowania w³asnych procedur niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci w sposób bezpieczny dla siebie i klientów korzystaj¹cych
z zabiegów.
Obecnie na zaawansowanym etapie przygotowañ znajduje siê rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegó³owych wymagañ sanitarno-higienicznych
jakim powinny odpowiadaæ obiekty, w których œwiadczone s¹ us³ugi fryzjerskie,
kosmetyczne, tatua¿u i odnowy biologicznej, które niebawem wprowadzi konkretne regulacje dla personelu tych podmiotów w zakresie prawid³owego postêpowania, zapobiegania szerzeniu siê zaka¿eñ krwiopochodnych (HBV, HCV, HIV)
oraz przyczyni siê do zminimalizowania ryzyka zaka¿eñ zwi¹zanych z wykonywaniem us³ug. Ju¿ w chwili obecnej, na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych, osoby inne ni¿ udzielaj¹ce œwiadczeñ
zdrowotnych, podejmuj¹ce czynnoœci, w trakcie wykonywania których dochodzi
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do naruszenia ci¹g³oœci tkanek ludzkich, s¹ obowi¹zane do wdro¿enia i stosowania
procedur zapewniaj¹cych ochronê przed zaka¿eniami oraz chorobami zakaŸnymi.
W celu u³atwienia wype³nienia tego obowi¹zku przez w³aœcicieli ww. podmiotów
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy Zapobieganie Zaka¿eniom HCV opracowano materia³y informacyjne, w tym tzw. plany higieny stanowi¹ce zbiór dobrych praktyk higienicznych opisuj¹cych podstawowe zasady higieny pracy, zapobiegaj¹ce szerzeniu siê zaka¿eñ krwiopochodnych w odniesieniu do salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych i salonów tatua¿u. Zawieraj¹
one analogiczne rozwi¹zania jak w projektowanym rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegó³owych wymagañ sanitarno-higienicznych jakim powinny
odpowiadaæ obiekty, w których œwiadczone s¹ us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne,
tatua¿u i odnowy biologicznej. Mog¹ one z powodzeniem staæ siê podstaw¹ opracowania procedur na potrzeby wykonywanych zabiegów z naruszeniem ci¹g³oœci
tkanek dla salonów odnowy biologicznej i innych tego typu obiektów [10,15].
Wœród procedur tworzonych na potrzeby podmiotów sektora pozamedycznego
– podobnie jak podmiotów wykonuj¹cych œwiadczenia zdrowotne z naruszeniem
ci¹g³oœci tkanek – bezwzglêdnie powinny znaleŸæ siê procedury higieny r¹k, dekontaminacji powierzchni, sprzêtu, narzêdzi, urz¹dzeñ, czy te¿ postêpowania
z odpadami potencjalnie zakaŸnymi, zapewniaj¹ce odpowiedni poziom skutecznoœci w stosunku do patogenów (wirusów) przenoszonych drog¹ krwiopochodn¹.
Niedope³nienie obowi¹zku opracowania procedur zapewniaj¹cych ochronê przed
zaka¿eniami przez osoby inne ni¿ udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych, podejmuj¹cych czynnoœci z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek, zgodnie z art. 50 ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi, podlega
karze grzywny. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e klienci, u których – w wyniku zaniedbañ personelu gabinetu œwiadcz¹cego us³ugi upiêkszaj¹ce – dosz³o do zaka¿enia, maj¹ prawo dochodziæ odszkodowania na drodze postêpowania cywilnego
[15].
Maj¹c na uwadze powy¿sze, ka¿dego pacjenta/klienta nale¿y traktowaæ jako
potencjalne Ÿród³o zaka¿enia i przestrzegaæ okreœlonych zasad higieny. Osoby
korzystaj¹ce z us³ug medycznych, a tak¿e us³ug z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek
wykonywanych poza gabinetami medycznymi, mog¹ nie byæ œwiadome zaka¿enia
lub z uwagi na potencjaln¹ stygmatyzacjê nie ujawniæ celowo choroby. Ryzyko
zaka¿enia w przypadku niew³aœciwego przygotowania narzêdzi i miejsca pracy
do zabiegu, niesie ryzyko zaka¿eñ wtórnych nie tylko u kolejnych osób, ale równie¿ u pracowników wykonuj¹cych zabiegi z przerwaniem ci¹g³oœci tkanek.
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Podsumowanie
Bior¹c pod uwagê liczbê rejestrowanych przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków WZW C oraz innych zaka¿eñ krwiopochodnych, konieczne
jest traktowanie tego problemu zdrowotnego jako niezwykle wa¿nego i podejmowanie inicjatyw nakierowanych na jego zwalczanie, z uwzglêdnieniem
w szczególnoœci profilaktyki i diagnostyki zaka¿eñ przenoszonych drog¹ krwiopochodn¹.
Konieczne jest kontynuowanie prac systemowych i unormowañ prawnych
w celu wdro¿enia wymogów sanitarno-higienicznych w podmiotach spoza sektora us³ug medycznych w celu zminimalizowania ryzyka zwi¹zanego z nieprawid³owym wykonywaniem zabiegów z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek w gabinetach
kosmetycznych, tatua¿u, odnowy biologicznej i innych tego typu.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ dziêki dzia³aniom s³u¿¹cym zachowaniu i umacnianiu
zdrowia zbiorowoœci oraz kszta³towaniu w tym zakresie odpowiednich postaw
i zachowañ, rola Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w realizacji polityki zdrowotnej pañstwa by³a – od pocz¹tku dzia³ania s³u¿b sanitarno-epidemiologicznych –
i jest nadal nie do przecenienia. Pañstwowa Inspekcja Sanitarna pozostaje kluczow¹ struktur¹ w obszarze zdrowia publicznego wymagaj¹ca dalszego wzmacniania. Obecnie jako jedyna w kraju posiada tak szerokie uprawnienia oraz strukturê zapewniaj¹c¹ podejmowanie skutecznych dzia³añ przeciwepidemicznych
i zapobiegawczych zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i krajowym.
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Raport stanowi podsumowanie projektu badawczego i odzwierciedla stan
wiedzy, œwiadomoœci oraz postawy ekspertów uczestnicz¹cych w projekcie.
Badacze do³o¿yli wszelkich starañ, by opinie osób bior¹cych udzia³ w badaniu
przekazaæ w sposób skondensowany.
Przeprowadzone badanie mia³o charakter jakoœciowy. Metodologiê tê dobrano celowo – tak, by zebraæ od szerokiego grona ekspertów ró¿norodne opinie
i postulaty, które mog¹ byæ pomocne przy tworzeniu programu prewencji/profilaktyki zaka¿eñ krwiopochodnych. Zebrane w ten sposób dane nie s¹ prostym
odzwierciedleniem stanu œwiadomoœci ca³ego œrodowiska; stanowi¹ jednak bogaty materia³, który poprzez uwzglêdnienie wielu perspektyw rzuca œwiat³o na
ró¿ne aspekty, istotne przy konstruowaniu programu – propozycji strategii prewencji zaka¿eñ krwiopochodnych. Ustalenia badawcze, a tak¿e wnioski i rekomendacje, zawarte w raporcie, maj¹ wartoœæ przede wszystkim poznawcz¹
i mog¹ byæ dogodnym punktem dalszych analiz. Raport niniejszy nie uwzglêdnia
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Badanie realizowane by³o w ramach Projektu KIK/35 Zapobieganie zaka¿eniom HCV
wspó³finansowanego przez Szwajcariê w ramach szwajcarskiego programu wspó³pracy
z nowymi krajami cz³onkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia. przeprowadzone przez agencjê Millward Brown (konsultacje: dr £ucja Krzy¿anowska, dr Anna
Pokorska), na zlecenie wg. projektu NIZP-PZH.
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szczegó³owej analizy obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych, struktury organizacyjnej oraz finansowania, a ogranicza siê do podsumowania (kilkuetapowego
badania) opinii w tych obszarach. Nadrzêdnym celem projektu badawczego by³o
zebranie niezbêdnych informacji od kluczowych ekspertów do wypracowania za³o¿eñ dla programu profilaktyki i prewencji zaka¿eñ krwiopochodnych. Projekt
koncentrowa³ siê na temacie prewencji – w szczególnoœci na:
• Redukcji ryzyka zaka¿eñ zwi¹zanych z wykonywanymi us³ugami/zabiegami z przerwaniem ci¹g³oœci tkanek
• Redukcji ryzyka szerzenia siê zaka¿eñ – ochrony personelu i klientów/pacjentów.
Dane analizowano w podziale na 4 obszary tematyczne – zwi¹zane z organizacj¹ dzia³ania, przepisami, edukacj¹ i finansowaniem. Badaniem objêto 3 grupy
ekspertów: praktyków, pracowników instytucji nadzoruj¹cych (nadzór administracyjny, epidemiologów i specjalistów zdrowia publicznego) na poziomie wojewódzkim oraz decydentów (policy-makers) na poziomie krajowym (centralnym).
Z ka¿d¹ z tych grup przeprowadzono badanie jakoœciowe w formie forum dyskusyjnego w internecie (IdeaBlog) lub/i zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI).
Projekt zosta³ podzielony na 3 etapy – w ka¿dym z nich analizowano opinie jednej
z w/w grup. Pierwszy etap mia³ za zadanie odtworzyæ perspektywê praktyków
– osób, które w swojej pracy stykaj¹ siê z problematyk¹ zaka¿eñ krwiopochodnych (42 uczestnicz¹cych specjalistów). Drugi etap poœwiêcony by³ analizie na
poziomie instytucji nadzoru, urzêdów, administracji (41 uczestnicz¹cych specjalistów). W trzecim etapie wys³uchano decydentów i przedstawicieli œrodowisk
medycznych i pacjentów (9 osób), których poproszono te¿ o podsumowanie i priorytetyzacjê wniosków, wypracowanych we wczeœniejszych fazach projektu, tj.
w pierwszym i drugim etapie badañ. Dyskusja grupowa w tym gronie, mia³a
stanowiæ podsumowanie dwóch wczeœniejszych etapów badania, w oparciu o poczynione w badaniu ustalenia – przygotowano wyci¹g 33 postulatów (podzielonych na 4 kategorie: legislacyjne, edukacyjne, organizacyjne i finansowe),
którym przyznano okreœlone wartoœci wa¿noœci (nadano wartoœæ).

4.1. Ryzyko zaka¿eñ krwiopochodnych z perspektywy
zdrowia publicznego - wyniki oraz ich omówienie
4.1.1. Miejsce problemu zaka¿eñ krwiopochodnych
W opinii ekspertów uczestnicz¹cych w badaniu zaka¿enia HCV nie stanowi¹ aktualnie istotnego zagro¿enia epidemiologicznego w polskim systemie ochrony
zdrowia. G³ównymi przyczynami zgonów s¹ w Polsce choroby uk³adu sercowo-
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naczyniowego oraz nowotworowe. W tym kontekœcie epidemiologia HCV np. liczba
diagnozowanych nowych przypadków osób zaka¿onych jest w miarê stabilna.
Wprawdzie co roku rejestruje siê 2-3 tys. nowych zachorowañ, ale liczba nowo
rejestrowanych zaka¿eñ HCV wi¹¿¹ siê raczej z popraw¹ wykrywalnoœci i rejestra9
cji przypadków, przewlekle przebiegaj¹cych oraz zmian¹ definicji zaka¿enia ,
a nie najprawdopodobniej z powodu jego rozprzestrzeniania siê. Ten stan rzeczy
zdaniem ekspertów nale¿y oceniæ pozytywnie. Negatywnym zjawiskiem jest natomiast to, ¿e przypadki rejestrowane nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistej skali zachorowañ, co wynika z tego, ¿e choroba najczêœciej nie daje wyraŸnych objawów
i mo¿e przez wiele lat pozostaæ niewykryta. Szacuje siê, ¿e tylko co 10 doros³a
osoba zaka¿ona wirusem HCV wie o swojej chorobie. Negatywnie przedstawia
siê te¿ kwestia leczenia i ograniczonych mo¿liwoœci profilaktyki zaka¿eñ HCV
(np. szczepieñ). Leczeniem obejmuje siê rocznie ok. 5-6 tys. przypadków, spoœród 60 tys. osób, które takiej terapii potrzebuj¹. Leczenie jest zreszt¹ bardzo
drogie. Niewystarczaj¹ca jest te¿ profilaktyka zaka¿eñ krwiopochodnych – zwracano tu uwagê na s³ab¹ dostêpnoœæ do badañ diagnostycznych, brak badañ przesiewowych, brak mo¿liwoœci szczepieñ przeciwko HCV na obecnym etapie rozwoju naukowo-technologicznego. Sytuacjê zwi¹zan¹ z zaka¿eniami HCV (tak¿e
innymi zaka¿eniami krwiopochodnymi) negatywnie oceniaj¹ przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, zwracaj¹c uwagê na to, ¿e przez ostatnie lata, mimo
wielu pozytywnych zmian w przepisach, realia zwi¹zane z zaka¿eniami krwiopochodnymi nie zmieniaj¹ siê – przyk³adowo: pacjenci maj¹ trudnoœci z udowodnieniem Ÿród³a zaka¿enia w konkretnym punkcie (medycznym czy pozamedycznym);
pojedynczym osobom czêsto brakuje œrodków i kompetencji do dochodzenia
swoich praw, co os³abia kontrolê nad szeroko rozumianym sektorem us³ugowym,
w których mo¿e dochodziæ do naruszenia ci¹g³oœci tkanek. Problem pog³êbia
fakt, ¿e œwiadomoœæ spo³eczna jest nadal niska (choæ roœnie), a instytucje medyczne i us³ugodawcy w praktyce mog¹ byæ bezkarni, bo trudno jest wskazaæ i udowodniæ Ÿród³o zaka¿enia (okres zaka¿enia subkliniczny – d³ugi bezobjawowy).
W dyskusji pojawi³y siê tak¿e argumenty za tym, by podkreœliæ priorytet zaka¿eñ
HCV na tle innych schorzeñ. Pomimo, ¿e zaka¿enia HCV maj¹ relatywnie niewielki udzia³ w skali statystycznej w porównaniu do innych problemów zdrowotnych to jednak z uwagi na zakaŸny charakter choroby, zdaniem zaproszonych
ekspertów – mo¿e warto skorzystaæ z tzw. ‘priorytetu konstytucyjnego’ – tj. niezale¿nie od skali problemu w kategoriach danych epidemiologicznych nadaæ im
wysok¹ pozycjê w rankingu problemów zdrowotnych.

9

Ponadto, zdaniem ekspertów uczestnicz¹cych w badaniu, dochodzi obecnie do podwójnych rejestracji – lekarskich i laboratoryjnych.
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4.1.2. Prewencja zaka¿eñ HCV – podejœcie systemowe
W kontekœcie prewencji zaka¿eñ wymieniano szereg dzia³añ – od informacji,
poprzez screening i leczenie, na audycie koñcz¹c. Kluczowe elementy zaprezentowano w przedstawionej grafice (ryc. 4.1.).

Audyt

Edukacja

Informacja

Screening
(diagnostyka)

Rycina 4.1.
Elementy programu

Tak pomyœlany system wymaga dzia³añ miêdzysektorowych, ci¹g³ego budowania œwiadomoœci ró¿nych grup – zarówno pacjentów, jak i lekarzy, ale równie¿
pracowników sektora us³ug pozamedycznych, którzy równie¿ prowadz¹ zabiegi
z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek. Taka sytuacja wymaga te¿ wspó³dzia³ania ekspertów z mediami, a od mediów – odpowiedzialnoœci i rzetelnoœci, ale równie¿
systematycznoœci. Nie ma mo¿liwoœci definitywnego rozwi¹zania problemu bez
budowania œwiadomoœci zagro¿eñ i umiejêtnoœci ochrony przed nimi. Do tego
potrzebne s¹ dzia³ania cykliczne, sta³e, powtarzalne, podlegaj¹ce ewaluacji.
Nadzór nad realizacj¹ us³ug zgodnie z zapisami obowi¹zuj¹cego prawa.
Aby móc skutecznie prowadziæ dzia³ania prewencyjne kluczowe znaczenie
nale¿y przypisaæ edukacji, budowanie œwiadomoœci – zarówno w ca³ym spo³eczeñstwie (potencjalnych pacjentów, klientów – odbiorców us³ug przebiegaj¹cych z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek), jak i wœród specjalistów – wykonuj¹cych
us³ugi medyczne i pozamedyczne.
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Aby taka edukacja mog³a byæ odpowiednio realizowana, potrzebna jest np.
komórka koordynuj¹ca dzia³ania w tym zakresie. Pojawi³ siê pomys³ powo³ania
do ¿ycia medycznego centrum komunikacji spo³ecznej, centrali PR-owej, która
zajmowa³aby siê tworzeniem, weryfikacj¹ skutecznoœci (zrozumienia, atrakcyjnoœci, perswazji, bez wzbudzania strachu w odbiorcach) opracowywanych komunikatów oraz ich dystrybucj¹ do odpowiednich kana³ów – mediów, lekarzy,
instytucji edukacyjnych

Pacjenci, klienci

Sektor
niemedyczny

Sektor medyczny

Rycina 4.2.
Kluczowi odbiorcy dzia³añ w zakresie prewencji zaka¿eñ krwiopochodnych

Kluczem do zwiêkszania efektywnoœci dzia³añ jest uwzglêdnienie wielu akcjonariuszy zarówno na poziomie centralnym i lokalnym. Partnerami w tak rozumianych koalicjach mog¹ byæ urzêdy wojewódzkie, marsza³kowskie, szpitale,
stacje sanitarno-epidemiologiczne, instytucje edukacyjne (równie¿ na poziomie
wy¿szym), ale równie¿ organizacje pozarz¹dowe etc. Dzia³ania musz¹ mieæ charakter systematyczny, zaplanowany, koalicyjny, ci¹g³y/regularny (nie mog¹ to
byæ tylko jednorazowe akcje) i odbywaæ siê w kontekœcie nie tyle zaka¿enia
HCV, ale szerszym (np. z ujêciem tematyki zaka¿eñ krwiopochodnych).
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Rycina 4.3.
Schemat kluczowych interesariuszy w kontekœcie prewencji zaka¿eñ HCV

Bardzo wa¿nym wnioskiem w dyskusji nt. prewencji zaka¿eñ krwiopochodnych by³o stwierdzenie, ¿e program prewencji powinien powstaæ w formie mo¿liwie najlepszej, kompletnej, modelowej – mówi¹cej, jak powinno byæ. Program
ten oczywiœcie mo¿e zderzyæ siê z realiami np.: braku œrodków i zasobów,
a zatem bêdzie wymaga³ ró¿nego rodzaju dopasowania do faktycznych mo¿liwoœci. Zdaniem uczestnicz¹cych w dyskusji ekspertów – na etapie opracowywania
tego programu nale¿y jednak abstrahowaæ od ograniczeñ. Tym bardziej, ¿e niektóre z nich – np. koszt jednostkowy leczenia – mog¹ podlegaæ modyfikacji
– negocjacjom (np. z firmami farmaceutycznymi).
W niniejszym opracowaniu prezentowany jest status quo oraz opinie ekspertów wraz z propozycjami rozwi¹zañ. Wspominamy o istniej¹cych obecnie ograniczeniach – po to, by zwróciæ uwagê na potencjalne bariery dla realizacji skutecznego programu prewencji zaka¿eñ krwiopochodnych.

4.1.3. HCV – stan œwiadomoœci spo³ecznej
Zaka¿enia HCV s¹ czêsto wymieniane wspólnie z zaka¿eniami HBV i HIV. W wyobraŸni spo³ecznej HCV nie istnieje jako niezale¿ny byt. Zupe³nie inna jest sytuacja HIV/AIDS – to problem dobrze znany, medialnie obecny, co jakiœ czas poruszany
w popularnych, dystrybuowanych na ca³ym œwiecie filmach10. W kontekœcie HIV
10

Odwo³ania do HIV bazuj¹ na wynikach badania zrealizowanego przez Millward Brown
na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS, a konkretnie prezentacji wyg³oszonej na
konferencji w grudniu 2015 r. (z okazji Œwiatowego Dnia AIDS).
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w pamiêci pozostaj¹ znane postaci (np. z Freddiem Mercurym na czele), które
zmar³y w wyniku powik³añ AIDS. W spo³ecznym odbiorze za problematyk¹ „HIV”
kryje siê nie tylko rozbudowana siatka skojarzeniowa, ale równie¿ edukacja
nt. profilaktyki i leczenia HIV/AIDS, dzia³ania prowadzone przez wiele instytucji
krajowych i miêdzynarodowych. Na gruncie polskim jest to Krajowe Centrum
ds. AIDS prowadz¹ce intensywne akcje edukacyjne na ten temat. Rozliczne instytucje – szko³y, szpitale, przychodnie – zostaj¹ dziêki temu wyposa¿one w gotowe
materia³y i scenariusze dzia³ania. Regularne podejmowanie tematu AIDS sprawia,
¿e czujnoœæ „spo³eczna” w tym zakresie jest na wysokim poziomie.
Problematyka HCV jest widziana zupe³nie z innej perspektywy – nie dysponuje tak¹ infrastruktur¹ informacyjn¹, nie wywo³uje tylu skojarzeñ. Zdaniem
zaproszonych ekspertów – z jednej strony to dobrze, poniewa¿ pojêcie „AIDS”
jest obarczone wieloma bardzo negatywnymi skojarzeniami i emocjami, powoduj¹cymi stygmatyzacjê zaka¿onych i niechêæ do pewnych grup spo³ecznych (narkomanów, homoseksualistów) nawykowo kojarzonych z HIV. HCV stygmatyzacji
nie powoduje w takim stopniu jak zaka¿enia HIV, ale nie powoduje te¿ na tyle
silnego lêku, ¿eby motywowaæ do podejmowania dzia³añ, do zabezpieczenia siê,
czy do poszukiwania informacji. O HCV po prostu niewiele siê myœli. Myœli siê
tym mniej – sugerowali uczestnicy projektu badawczego – ¿e dzisiejsza medycyna
potrafi skutecznie leczyæ osoby zaka¿one HCV, a przez to problem prewencji
³atwiej jest bagatelizowaæ. Tymczasem, nawet leczony HCV daje negatywne
konsekwencje zdrowotne, ogranicza aktywnoœæ, narzuca koniecznoœæ zmiany stylu
¿ycia, pogarsza jakoœæ ¿ycia. Tej œwiadomoœci dzisiaj nie ma – nie tylko wœród
przeciêtnego klienta/pacjenta, ale równie¿ wœród personelu medycznego. Mo¿e
to sugerowaæ, ¿e nadal potrzebna jest edukacja pokazuj¹ca specyfikê zaka¿eñ
HCV, dróg przenoszenia siê wirusa, mechanizmów jego dzia³ania na organizm,
konsekwencji dla zdrowia i ¿ycia oraz informacji o tym, jak zaka¿enia unikaæ.
Na ka¿dym etapie podejmowania ryzykownych dzia³añ warto przypomnieæ spo³eczeñstwu, ¿e na HCV nie ma jeszcze szczepionki, ¿e – choæ potrafimy wprawdzie chorobê leczyæ, to jednak nie potrafimy siê przed patogennym wirusem
skutecznie zabezpieczyæ i trwale siê na niego uodporniæ. Czêœæ uczestników wczeœniejszych etapów badania przyzna³a, ¿e relatywnie obserwowana ni¿sza œwiadomoœæ nt. zaka¿eñ HCV – szczególnie w porównaniu z AIDS – wynika z ni¿szej
dostêpnoœci narzêdzi edukacyjnych, czy publikacji nt. HCV. Dla kontrastu, wokó³
problematyki HIV istnieje ju¿ rozbudowana od bardzo d³ugiego czasu infrastruktura instytucjonalna, sta³a aktywnoœæ programowa, publikacyjna, która sprawia,
¿e temat ten z wiêkszym prawdopodobieñstwem bêdzie podejmowany i realizowany na poziomie lokalnym – poniewa¿ s¹ ju¿ gotowe, aktualizowane i udoskonalane materia³y oraz scenariusze dzia³ania. W przypadku zaka¿eñ HCV tak
nie jest, wiêc temat – jako bardziej wymagaj¹cy i trudniejszy – jest rzadziej
podejmowany.
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Eksperci biorcy udzia³ w projekcie zwracali uwagê na to, ¿e problematyczne
mo¿e byæ prowadzenie programów edukacyjnych na temat pojedynczych problemów zdrowotnych. Nie prowadzi siê natomiast profilaktyki ogólnej, edukacji
ogólnej zwi¹zanej z higien¹, prawid³owymi zachowaniami. W konsekwencji takiego podejœcia, obserwujemy okresowe kampanie na wybrane tematy, które
jednak dobiegaj¹ koñca, a odbiorcy pozostaj¹ potem z ma³o ugruntowan¹ i czêsto
wyrywkow¹ wiedz¹, której nie przenosz¹ lub przenosz¹ nieprawid³owo na inne
zagro¿enia. Nie potrafi¹ równie¿ prze³o¿yæ swojej wiedzy na konkretne zachowania – efektem mo¿e byæ brak dostatecznej ostro¿noœci lub ostro¿noœæ nadmierna, przeradzaj¹ca siê np. w strach, obawy i unikanie osób zaka¿onych (paradoksalnie mo¿e siê to wiêc stawaæ przyczyn¹ dyskryminacji, stygmatyzacji).
Ten stan rzeczy sk³ania³ czêœæ bior¹cych udzia³ w badaniu ekspertów do refleksji,
by stworzyæ ogólny program profilaktyczny, który bêdzie kszta³towa³ bezpieczne
zachowania, jednak nie wi¹¿¹c ich z konkretnymi schorzeniami. Pos³ugiwano siê
przy tym analogi¹, ¿e nawyk mycia r¹k mo¿na kszta³towaæ bez edukowania ludzi
na temat tego, przed jakimi drobnoustrojami nas to chroni; a chroniæ bêdzie
przed wieloma potencjalnie groŸnymi patogenami. Ten tok myœlenia prowadzi³
do postulatu, by nie ‘wyodrêbniaæ’ HCV, czy nawet ca³ej grupy zaka¿eñ krwiopochodnych jako osobnego tematu akcji profilaktycznych. Rekomendowano prowadzenie ogólnych programów edukacyjnych nastawionych na unikanie ró¿nych
zagro¿eñ. Uzasadniano to tym, ¿e w praktyce trzeba siê jednoczeœnie chroniæ
przed wieloma zaka¿eniami, ¿e narzêdzia i procedury w tym zakresie s¹ czêsto
bardzo zbli¿one lub to¿same i efektywne bêdzie opracowanie jednego kompleksowego programu profilaktycznego /prewencyjnego. W trakcie dyskusji – czy to
na forum, czy w czasie finalnego spotkania (fokus), pojawia³y siê obawy przed
³¹czeniem HCV z HIV – mimo ¿e drogi zaka¿enia i sposoby zabezpieczania s¹
podobne dla obu. Zwracano uwagê na to, ¿e HIV jest zjawiskiem silnie stygmatyzuj¹cym i obawiano siê „przeniesienia” negatywnych postaw wobec osób zaka¿onych HCV, co by³oby zjawiskiem niekorzystnym. HIV jako problem spo³eczny
jest bowiem nadal postrzegane jako œmiertelna konsekwencja (ryzykownego)
stylu ¿ycia, a przez niektórych jest postrzegana jako ‘zawinione nieszczêœcie’,
kara za rozwi¹z³oœæ okreœlonej grupy spo³ecznej [1]. Tymczasem problem zaka¿eñ HCV jest postrzegany jako choroba szpitalna, niezawiniona, nabywana przez
przypadek, efekt b³êdów w systemie. W ramach dyskusji prowadzonych w projekcie kwestia ta nie zosta³a rozstrzygniêta. Warto ten temat dok³adniej przeanalizowaæ. Byæ mo¿e w¹tpliwoœci na temat ryzyka mo¿na zminimalizowaæ poprzez
odpowiednie zaplanowanie polityki informacyjnej. Temat ten wymaga z pewnoœci¹ pog³êbionych analiz i badañ spo³ecznych, w których zostanie przeanalizowany np. odbiór przygotowanych komunikatów oraz ich wp³yw na zachowanie
i postawy wobec osób zaka¿onych.
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4.1.4. HCV – Ÿród³a zaka¿enia
HCV jest postrzegane jako „choroba szpitalna”, zaka¿enie, które jest skutkiem
niezamierzonym zabiegów naruszaj¹cych ci¹g³oœæ tkanek. Rozprzestrzenianie siê
wirusa wynika z braku przestrzegania procedur, niedbalstwa czy braku wiedzy.
W takich warunkach ryzyko zaka¿enia jest bardzo realne – jak siê wyrazi³ jeden
z ekspertów – jest tylko kwesti¹ czasu. Pojawia siê bowiem pacjent – „Ÿród³o
wirusa”, który o tym fakcie nie wie lub go zataja. Teoretycznie procedury medyczne powinny byæ tak prowadzone, by ka¿da osoba – niezale¿nie od zaka¿enia
– mog³a przejœæ przez zabieg bez ryzyka kontaktu z zakaŸnym materia³em biologicznym. Jednak z ró¿nych wzglêdów nie zawsze tak jest – czasem z oszczêdnoœci (¿eby zu¿yæ mniej materia³ów), czasem z poœpiechu (bo nie ma czasu na
wymianê „jakiegoœ” elementu narzêdzia lub z powodu zbyt ma³ej liczby personelu), czasem z braku wiedzy lub nieprawid³owego zrozumienia funkcji danego
zabezpieczenia. Czasem, z ró¿nych powodów, w sektorze medycznym pewne
procedury s¹ ³amane. Analizuj¹c ten stan rzeczy eksperci uczestnicz¹cy w badaniu stwierdzili, ¿e deficyty wiedzy, niepe³na wiedza personelu medycznego
wynika z braku dostatecznego przygotowania do pracy z pacjentami (te¿ zaka¿onymi). W procesie edukacji formalnej personelu medycznego brakuje wyeksponowania tematów zaka¿eñ i odpowiedniego treningu praktycznego pod nadzorem, æwiczenia konkretnych zachowañ – instrukta¿ prowadzi siê na fantomach,
a kontakt z pacjentem jest ograniczony do minimum. Tych braków wiedzy praktycznej nie zawsze udaje siê nadrobiæ w pracy zawodowej – bo tu brakuje personelu i czasu na systematyczne wdra¿anie do zawodu, na adaptacjê do pracy na
danym oddziale. Czêsto personel jest oddelegowywany z jednego oddzia³u na
drugi, ¿eby uzupe³niaæ braki kadrowe. Czynnikiem poœrednim, dodatkowo sprzyjaj¹cym szerzeniu siê zaka¿enia od pacjenta – przez personel lub narzêdzia – na
kolejnego pacjenta, jest brak odpowiedniej diagnostyki. Dzisiaj bowiem diagnostyka zaka¿eñ HCV wykracza poza rutynowe badania kontrolne podstawowej
opieki zdrowotnej. Brak diagnostyki HCV na poziomie POZ, brak ³atwego sposobu na zbadanie siê w kierunku HCV (czy innych patogenów) stanowi barierê
w procesie powstrzymania rozprzestrzeniania siê zaka¿enia. Wiele osób nie wie,
¿e uleg³o zaka¿eniu; wirus mo¿e przez d³ugi czas nie powodowaæ wyraŸnych
objawów, pomimo swojego destrukcyjnego wp³ywu na organizm. Fakt, ¿e czêœæ
zaka¿onych osób nie ma œwiadomoœci swojej choroby, sprawia, ¿e mog¹ oni przez
nieostro¿ne, nieuwa¿ne zachowania, nara¿aæ innych – zarówno w placówkach
medycznych, jak i poza nimi. Ryzyko zaka¿eñ wirusem HCV wystêpuje równie¿
w sektorze us³ug pozamedycznych. Mowa tu o gabinetach fryzjerskich, kosmetycznych, medycyny estetycznej oraz salonach tatua¿u. W miejscach tych z roku
na rok roœnie zakres i liczba zabiegów, jakie przeprowadza siê z naruszeniem
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ci¹g³oœci tkanek. W miejscach tych czêsto brak jest odpowiednich regulacji,
brak nadzoru, brak odpowiedniego sprzêtu (np. autoklawów), a zasady sanitarne s¹ mniej restrykcyjnie sformu³owane, mniej sumiennie przestrzegane i s³abiej kontrolowane, ni¿ w sektorze medycznym. Ponadto, w sytuacji, kiedy celem danego punktu jest generowanie zysku, naturalnym d¹¿eniem jest szukanie
oszczêdnoœci i ograniczanie wydatków na to, co bezpoœrednio nie przek³ada siê
na zarobki. Bezpieczeñstwo sanitarne jest postrzegane jako wydatek, koszt,
obci¹¿enie – a to sprawia, ¿e dochodzi do ró¿nego rodzaju naruszeñ. Przedstawiciele sektora us³ug pozamedycznych zwracali uwagê na to, ¿e w ich œrodowisku
poziom przestrzegania przepisów jest bardzo zró¿nicowany. S¹ gabinety wzorcowe, a s¹ takie, w których dochodzi do ra¿¹cych naruszeñ. Przedstawiciele bran¿y mówili: jest wiele salonów tatua¿u, w których us³ugi œwiadczy siê bez zachowania bezpieczeñstwa, ale odbiorcom to nie przeszkadza – bo brak im zarówno
œwiadomoœci, wiedzy i kompetencji do oceny warunków, w jakich s¹ œwiadczone
us³ugi; jak i umiejêtnoœci odpowiedniego zareagowania w takiej sytuacji.
Problemem i to zarówno w sektorze us³ug medycznych, jak i pozamedycznych jest (poza samym wykonywaniem us³ug/procedur) brak umiejêtnoœci prowadzenia prawid³owej dezynfekcji. Uczestnicy badania mówili o sytuacjach,
w których nie tylko osoby wykonuj¹ce us³ugi nie mia³y wystarczaj¹cej wiedzy
o prawid³owym doborze preparatów dezynfekcyjnych, ale tak¿e nie mia³y umiejêtnoœci prawid³owego stosowania tych preparatów – stosuje siê je np. w zbyt
niskich stê¿eniach (ponownie – z oszczêdnoœci), przez co staj¹ siê one nieskuteczne.
Co istotne, uwagi te formu³owano pod adresem pracowników salonów fryzjerskich, kosmetycznych, tatua¿u, ale równie¿ wobec pracowników firm sprz¹taj¹cych (np. obs³uguj¹cych szpitale) czy wywo¿¹cych nieczystoœci. Brak wiedzy
i luŸniejsze regulacje sanitarne mog¹ spowodowaæ, ¿e zaka¿enia HCV „wróc¹
do szpitali i przychodni niejako ‘bocznymi drzwiami’, za poœrednictwem outsourcingu”. Pracownicy zatrudnieni w ten sposób praktycznie wcale nie s¹ (lub
tylko w minimalnym zakresie) szkoleni w zakresie bezpieczeñstwa sanitarnego.
Zdarza siê, ¿e Ÿród³em informacji i wiedzy nt. dezynfekcji i parametrów preparatów s¹ dla nich przedstawiciele handlowi sprzedaj¹cy œrodki czystoœci i dezynfekcji. Oni jednak mog¹ byæ – po pierwsze – stronniczy w swoich poradach
i rekomendacjach, a po drugie – i to mo¿e byæ czêstszy problem – im te¿ mo¿e
po prostu brakowaæ kompetencji i kwalifikacji do szkolenia innych.
Nowym Ÿród³em zaka¿enia staj¹ siê – na co zwróci³ uwagê jeden z ekspertów
bior¹cych udzia³ w badaniu – uchodŸcy. Wœród tysiêcy imigrantów przybywaj¹cych do Europy (w tym do Polski), znajduj¹ siê osoby chore, zaka¿one ró¿nymi
patogenami, m.in. HCV. W Polsce szukaj¹ nie tylko lepszego ¿ycia, ale czêsto po
prostu dostêpu do leczenia (mo¿na tu mówiæ o swoistej ‘imigracji leczniczej’).
Pojawienie siê tej grupy stanowi wyzwanie nie tylko bud¿etu, ale jest to te¿
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dodatkowy czynnik ryzyka i potencjalne, nowe Ÿród³o zaka¿enia HCV i innymi
chorobami zakaŸnymi. Zw³aszcza bior¹c pod uwagê fakt, ¿e znajduj¹cy siê
w trudnej sytuacji imigranci, mog¹ podejmowaæ ryzykowne aktywnoœci zarobkowe, zwiêkszaj¹c ryzyko rozprzestrzeniania siê chorób zakaŸnych. Kwestia ta
stanowiæ bêdzie wa¿ne wyzwanie dla ró¿nych s³u¿b, które kontroluj¹ nap³yw
imigrantów i rejestruj¹ osoby zaka¿one.

4.1.5. HCV – regulacje prawne i ich przestrzeganie
Obowi¹zuj¹ce aktualnie w Polsce regulacje prawne w zakresie profilaktyki chorób zakaŸnych i prewencji zaka¿eñ HCV s¹ przez ekspertów bior¹cych udzia³
w projekcie oceniane jako dobre, spójne, ale niewystarczaj¹ce. Nie ma potrzeby – mówili eksperci – by wprowadzaæ nowe regulacje. Najwiêkszym problemem
obecnie jest bowiem egzekucja tych zapisów, które ju¿ s¹ (wdra¿anie w ¿ycie,
weryfikacja, audyt i ponowne kontrole po³¹czone z elementami szkolenia) i ewentualne ich rozszerzenie na sektor pozamedyczny. Eksperci ubolewali nad tym,
¿e przepisy doœæ rygorystycznie reguluj¹ funkcjonowanie placówek medycznych,
ale nie obejmuj¹ ju¿ punktów us³ugowych, w których równie¿ œwiadczone s¹
us³ugi zwi¹zane z naruszaniem ci¹g³oœci tkanek. Negatywnie oceniany jest te¿
fakt, ¿e przynajmniej czêœæ przepisów ma charakter „martwy” (przede wszystkim ze wzglêdu na finanse) i w ogóle nie jest wdra¿ana w ¿ycie.
Podsumowuj¹c liczne wypowiedzi na temat kwestii prawnych, nale¿y zwróciæ uwagê na te aspekty, które s¹ oceniane pozytywnie oraz na te, które by³y
krytykowane.
Do mocnych stron obowi¹zuj¹cych regulacji nale¿y zaliczyæ nastêpuj¹ce
zapisy:
• przepisy reguluj¹ce wykonywanie zabiegów inwazyjnych;
• zobowi¹zanie, by pracodawca zaopatrzy³ pracowników w sprzêt bezpieczny;
• finansowanie kosztów zwi¹zanych z konsekwencjami ekspozycji zawodowej przez pracodawcê;
• obowi¹zek raportowania przypadków ekspozycji.
Krytycznie odnosili siê eksperci do kwestii:
• brak regulacji w zakresie realizowania zabiegów medycyny estetycznej;
• brak regulacji dot. lokali, w jakich mog¹ byæ realizowane us³ugi wi¹¿¹ce
siê z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek;
• brak regulacji w zakresie kodów odpadów w przypadku zak³adów kosmetycznych;
• brak równie¿ objêcia restrykcyjnymi przepisami domów opieki, szkó³, przedszkoli;
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• brak szczegó³owych (jednoznacznych) uregulowañ dotycz¹cych zagadnieñ
dezynfekcji i sterylizacji sprzêtu (np. tendencji do korzystania ze sprzêtu
jednorazowego u¿ywanego wielokrotnie);
• brak regulacji dotycz¹cych grup zawodów wykonuj¹cych czynnoœci zwi¹zane z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek lub kontaktem z tkankami – tak,
by uregulowane zosta³y te¿ sprawy dotycz¹ce pracowników firm sprz¹taj¹cych, czy firm odbieraj¹cych odpady komunalne;
• s³aby lub nieskuteczny (bo pozbawiony odpowiednich aktów wykonawczych)
nadzór nad pozamedycznymi punktami us³ugowymi;
• nieprzestrzeganie lub tylko pozorne przestrzeganie przepisów o obowi¹zkowym, regularnym szkoleniu personelu;
• u³omne funkcjonowanie rejestru przypadków ekspozycji.
Zwracano uwag¹ na to, ¿e ‘wejœcie’ w tak odpowiedzialn¹ bran¿ê jak czynnoœci zwi¹zane z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek, powinno wymagaæ spe³nienia
rygorystycznych wymogów, odbycia odpowiednich szkoleñ i pozyskania certyfikatów. Z drugiej jednak strony – na co zwraca³a uwagê czêœæ ekspertów – sugestie te s¹ sprzeczne z wieloma obowi¹zuj¹cymi dzisiaj regulacjami, np. ustaw¹
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Osoby popieraj¹ce ideê kontrolowania dostêpu do zawodów, œciœlejszego nadzoru nad osobami, których praca wi¹¿e siê z podwy¿szonym ryzykiem transmisji
zaka¿eñ, zwraca³y natomiast uwagê na to, ¿e grupy, których powinny dotyczyæ
w/w specjalne regulacje, powinny byæ zdefiniowane przez pryzmat czynnoœci
(praktycznych), a nie (sztywnych) grup zawodowych – uzasadniano to aktualnym
sposobem funkcjonowania rynku pracy – dynamicznym, zmiennym, w którym
dokonuje siê przejœcie z klasycznego stosunku pracownik-pracodawca na zatrudnienie kontraktowe. Zmiana przepisów powinna iœæ zarówno w kierunku rozszerzenia grup pracowniczych, jak i form zatrudnienia, tak by stosowanie outsourcingu nie zwalnia³o z przestrzegania rygorystycznych regulacji. Wyeksponowano równie¿ potrzebê objêcia regulacjami tak¿e us³ug mobilnych (np. kosmetycznych, czy fryzjerskich).
W kontekœcie stosunku pracy negatywnie oceniano tendencjê do przechodzenia na tzw. ‘kontrakty’, które z jednej strony pozwalaj¹ – instytucjom – na
oszczêdnoœci, ale z drugiej pozbawiaj¹ znacznych grup pracowników, nie tylko
odpowiedniego przygotowania do pracy, ale równie¿ umiejêtnoœci zabezpieczania siebie i pacjentów przed ryzykiem zaka¿enia. Zwracano uwagê na brak
zabezpieczeñ pracowników kontraktowych w przypadku ekspozycji – wówczas
s¹ oni pozostawieni sami sobie. Czêœæ ekspertów sformu³owa³a postulat, by
zatrudnienie na kontraktach w s³u¿bie zdrowia, z uwagi na ryzyko, by³o w ogóle
zabronione.
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4.1.6. Zg³aszanie przypadków ekspozycji
Innym sposobem na szukanie oszczêdnoœci przez firmy i instytucje jest ograniczanie wydatków na odpowiednie œrodki zabezpieczaj¹ce dla pracowników, odsuwanie na póŸniej zakupu tzw. sprzêtu bezpiecznego, np. do pobierania krwi
(kiedy np. szpital bêdzie w lepszej sytuacji finansowej). Opisywano te¿ sytuacje, w których pracodawcy nie tylko nie wspieraj¹, ale nawet ‘zniechêcaj¹’
personel do prawid³owego wywi¹zywania siê ze swoich obowi¹zków (np. raportowania przypadków ekspozycji), poniewa¿ stanowi to problem organizacyjny
(absencja, koszty zwi¹zane z leczeniem, profilaktyk¹ itp.). Prowadzi to do tego,
¿e pracownicy i wspó³pracownicy (zatrudnieni na kontraktach) powstrzymuj¹
siê od raportowania przypadków ekspozycji, bagatelizuj¹ je. W trakcie dyskusji
na forach realizowanych w ramach omawianego projektu, wiele mówiono o stomatologach, jako szczególnie problematycznej grupie zawodowej, która nagminnie bagatelizuje potencjalnie niebezpieczne przypadki, nie zg³aszaj¹c faktu
ekspozycji. Przedstawiciele nadzoruj¹cy przestrzeganie procedur w szpitalach,
zwracali uwagê na to, ¿e zdarza siê, i¿ pracownicy ochrony zdrowia, teoretycznie grupa najlepiej przygotowana i posiadaj¹ca najlepsz¹ wiedzê w tym zakresie, nie zdaje sobie sprawy z zagro¿eñ zwi¹zanych z ryzykiem zaka¿eniem HCV
– i s¹dz¹, ¿e szczepienie (przeciw HBV) jest wystarczaj¹cym zabezpieczeniem
równie¿ przed HCV. Ale niezg³aszanie ekspozycji to nie tylko kwestia braku
wiedzy, to tak¿e przejaw obawy o miejsce pracy. Eksperci-decydenci zwracali
uwagê na to, ¿e zg³aszanie incydentów ekspozycji bywa Ÿle widziane przez
pracodawców. Aby unikn¹æ nieprzyjemnoœci, pracownicy staraj¹ siê nie informowaæ pracodawców, tj. rozwi¹zuj¹ problem na w³asn¹ rêkê i na w³asny koszt,
w innym ni¿ macierzysty szpital, czy oœrodek zdrowia. Chodzi o to, by unikn¹æ
odsuniêcia od pe³nienia obowi¹zków oraz by nie naraziæ siê na negatywn¹ ocenê
ze strony prze³o¿onych – ekspozycja jest bowiem postrzegana jako efekt nieprawid³owego wykonywania swoich obowi¹zków. Ale bywa i tak, ¿e pracownik nie
tylko nie zg³asza ekspozycji, ale te¿ nie podejmuje ¿adnych dzia³añ w tej sprawie – a to z powodu finansów. Szczególnie wœród osób samozatrudnionych, dla
których zg³oszenie incydentu mo¿e byæ równoznaczne z koniecznoœci¹ zamkniêcia (czasowego) prowadzonej praktyki [2]. Ponadto, osoby takie musz¹ z w³asnych œrodków pokryæ koszty procedur poekspozycyjnych, konsultacji specjalistycznych i ewentualnego leczenia. S¹ te¿ bariery psychologiczne – a mianowicie
obawa przed stygmatyzacj¹ oraz wykluczeniem zawodowym. A przecie¿ liczba
ekspozycji jest bardzo du¿a! Dostêpne szacunkowe dane wskazuj¹, ¿e 80% pielêgniarek zak³uwa siê raz w roku, a 12% wiêcej ni¿ 10 razy. Wiêkszoœæ ekspozycji
dotyczy kobiet (78%), najczêœciej pielêgniarek (65%), nastêpnie lekarzy (17,5%).
Najczêœciej s¹ to zak³ucia (75%), w czasie wykonywania iniekcji i czynnoœci porz¹dkowych [3]. A to oznacza, ¿e w spektrum grup zagro¿onych s¹ te¿ osoby
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odpowiedzialne w³aœnie za sprz¹tanie czy wywóz odpadów. Zatem zg³aszanie
faktu ekspozycji wysokiego ryzyka, choæ w przypadku placówek medycznych jest
regulowane przepisami, nie dzia³a – w tym sektorze – tak, jak powinno, a na
pewno nie zawsze. Podczas gdy rozwi¹zania mog¹ byæ inne np. w wytycznych
australijskiego Ministerstwa Zdrowia, wskazuje siê mo¿liwoœæ tzw. szybkiej œcie¿ki
diagnostycznej po wyst¹pieniu incydentu, o diagnostyce w ci¹gu 24h, o pierwszeñstwie dostêpu do specjalistów [4]. Mo¿na wiêc sobie tylko wyobraziæ, jak
sytuacja ta wygl¹da w sektorze pozamedycznym, gdzie takich procedur siê nie
wymaga i nie s¹ one opracowywane. W³aœciciele gabinetów us³ugowych twierdz¹,
¿e przez wiele lat ich praktyki nie dosz³o u nich do ¿adnych przypadków, które
nale¿a³oby zg³osiæ – wiêc ich nie zg³aszali i nie wiedzieliby, jak to zrobiæ. Dyskusja
ta pokazuje, ¿e nadal potrzebna jest kontynuacja szeroko prowadzonej edukacji
i podejmowanie aktywnych dzia³añ (równie¿ ze strony pracodawców), które sprawi¹, ¿e pracownicy bêd¹ skuteczniej chroniæ siê przed zaka¿eniem i chêtniej
zg³aszaæ incydenty, a procedury poekspozycyjne bêd¹ uruchamiane szybko [5].
W tym celu procedury te musz¹ byæ proste i nie powinny prowadziæ do restrykcji
wobec pracownika. ¯mudne, skomplikowane administracyjnie procedury s¹
czêsto pomijane, a to stanowi równie¿ czynnik ryzyka. Zdaniem zaproszonych
ekspertów – aby zwiêkszyæ odsetek zg³aszanych incydentów, warto u³atwiæ zarówno procedurê zg³oszenia, jak i przyspieszyæ proces weryfikacji danego przypadku ekspozycji. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za zg³aszaniem
incydentów, przypadków ekspozycji mo¿e byæ w³¹czenie tego elementu do procedury uznawania konsekwencji ekspozycji za powód wyst¹pienia choroby zawodowej.

4.1.7. Prawo do informacji
Bardzo wa¿nym tematem, jaki pojawi³ siê w tym kontekœcie, jest równie¿ odpowiednie informowanie pacjentów i klientów w zakresie tego, jak postêpowaæ
w przypadku, gdy dosz³o do ekspozycji [6]. Powinni oni uzyskaæ jasn¹ instrukcjê
w gabinecie: co maj¹ zrobiæ, gdzie siê zg³osiæ. To jest kolejny wa¿ny obszar
ryzyka rozwoju i rozprzestrzeniania siê zaka¿eñ krwiopochodnych. W sektorze
us³ug medycznych dodatkowo wa¿ne jest równie¿ poszanowanie praw pacjenta.
Zaproponowane w tym obszarze postulaty usprawnienia systemu powinny opieraæ siê na:
• podniesieniu œwiadomoœci potrzeby rejestrowania takich incydentów /
walka z postaw¹ bagatelizowania problemu;
• u³atwieniu procedur rejestracji;
• przyspieszeniu procesu weryfikacji i kierowania na leczenie;
• rozwi¹zaniu kwestii finansowych, jakie siê z tym wi¹¿¹;
• zmianie postawy pracodawców z karc¹cej (oceniaj¹cej) na wspieraj¹c¹.
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W przypadku gabinetów us³ugowych konieczne jest te¿ objêcie ich akcj¹
informacyjn¹ – dla prowadz¹cych takie gabinety i dla ich klientów – nt. tego, jak
postêpowaæ w przypadku, gdy dojdzie do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.

4.1.8. Postawy pracowników i pracodawców
W tym kontekœcie czêœæ ekspertów postulowa³a koniecznoœæ zmiany nastawienia
pracodawców/przedsiêbiorców (ten problem nie dotyczy tylko szpitali, czy przychodni, ale tak¿e punktów us³ugowych, jak salony fryzjerskie, gabinety odnowy
biologicznej czy tatua¿u). Konieczne jest – mówili eksperci – wykazanie wydatków
na bezpieczeñstwo sanitarne jako inwestycji, a nie kosztu. Sugerowano wyliczenie i podanie w konkretnych kwot jako miernika konsekwencji ryzyka, zwi¹zanego
z wyst¹pieniem zaka¿eñ – w postaci kosztów leczenia, absencji, ewentualnych
odszkodowañ, o które mog¹ wystêpowaæ pacjenci/ klienci. Sugerowano te¿
rozszerzenie odpowiedzialnoœci pracodawców, czy menad¿erów placówek (medycznych i pozamedycznych) na wszelkie zdarzenia maj¹ce miejsce na terenie
i w zwi¹zku z aktywnoœciami danej instytucji. W ten sposób wiêksz¹ trosk¹
i nadzorem objête zosta³yby równie¿ firmy outsourcingowe, które dzisiaj pozostaj¹ nieco ‘poza radarem’. Zwracano te¿ uwagê na to, ¿e pracodawcy powinni
byæ – wraz z pracownikiem – poci¹gani do odpowiedzialnoœci za nieprzestrzeganie procedur i zaleceñ. Chodzi o to, by za niedbalstwo pracownika nie odpowiada³a wy³¹cznie instytucja; ale te¿ by polityka pracodawcy nie obci¹¿a³a tylko
pracownika, stosuj¹cego siê do poleceñ. By³y te¿ uwagi, sugeruj¹ce koniecznoœæ
wprowadzenie regulacji, które mia³yby zwiêkszyæ osobist¹ – prawn¹ i finansow¹
odpowiedzialnoœæ osób, wykonuj¹cych us³ugi medyczne lub inne (pozamedyczne), zwi¹zane z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek. Taka zmiana mia³aby sk³oniæ personel do poszerzania swojej wiedzy (i jej aktualizowania) oraz przestrzegania
i bezpiecznego realizowania procedur oraz prawid³owego informowania pacjentów i klientów o zagro¿eniach. Eksperci zwracali te¿ uwagê na to, ¿e wprowadzenie takich przepisów powinno iœæ w parze z rozwojem odpowiednich
ubezpieczeñ zawodowych.

4.1.9. Opracowanie pakietu procedur
Za bardzo potrzebne uznano te¿ stworzenie ‘racjonalnych’ procedur dla osób,
które w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci zawodowych w sposób celowy (np.
przeprowadzaj¹c zabieg) lub przypadkowy (np. zak³ucie), s¹ nara¿one na przerwanie ci¹g³oœci tkanek. W chwili obecnej procedury takie istniej¹ w sektorze
medycznym, ale nie zawsze s¹ przestrzegane. W sektorze pozamedycznym temat
ten wymaga uporz¹dkowania legislacyjnego. W opinii ekspertów uczestnicz¹cych
w spotkaniu, w chwili obecnej mamy do czynienia raczej z proceduraln¹ fikcj¹,
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tworzeniem dokumentacji, a nie z dzia³aniem nastawionym na faktyczne podnoszenie bezpieczeñstwa sanitarnego. Podkreœlano jednak, ¿eby tworz¹c procedury
zachowaæ zdrowy rozs¹dek, umiar; by nie ulec pokusie zbyt ambitnego, nadmiernego regulowania rzeczywistoœci, poniewa¿ mo¿e siê to prowadziæ do nieefektywnych rozwi¹zañ.
Ale same rozs¹dne procedury nie wystarcz¹. Jak wynika z podanej ni¿ej listy,
dzisiaj narusza siê nawet – wydawaæ by siê mog³o – najbardziej podstawowe
i intuicyjne procedury medyczne:
• stosowanie tych samych rêkawiczek na ca³ym oddziale, w kontakcie z licznymi pacjentami;
• stosowanie tej samej ig³y do wk³uwania siê w obie rêce tej samej osoby
(przy pobieraniu krwi);
• próba nak³adania nasadek na zu¿yt¹ ig³ê [7];
• brak odpowiednio przestrzeganej higieny r¹k;
• brak odpowiednich warunków do mycia, dezynfekowania narzêdzi;
• niew³aœciwy stan techniczny pomieszczeñ;
• zbyt gêsto ustawione ³ó¿ka pacjentów;
• brak odpowiedniej liczby narzêdzi;
• braki kadrowe i przydzielanie tych samych pracowników do ró¿nych odcinków pracy, przez co ‘przemieszczaj¹ siê’ w tych samych fartuchach po
ró¿nych oddzia³ach szpitalnych, potencjalnie transmituj¹c zaka¿enia;
• poœpiech – pewne elementy urz¹dzeñ medycznych nie s¹ wymieniane,
bo nie ma na to czasu (ani personelu, które móg³by dokonaæ wymiany);
• niew³aœciwe magazynowanie odpadów medycznych i ich transport, np.
wrzucanie sprzêtu ostrego do pojemników foliowych zamiast twardo-œciennych;
• praca w bi¿uterii i zbyt d³ugich, i/lub pomalowanych paznokciach.
W przypadku gabinetów œwiadcz¹cych us³ugi pozamedyczne, zwi¹zane z ryzykiem przerwania ci¹g³oœci tkanek, zwracaj¹ uwagê nastêpuj¹c nieprawid³owoœci:
• praca w bi¿uterii i zbyt d³ugich i/lub pomalowanych paznokciach;
• nieodpowiednie stroje do pracy;
• brak czasu na odpowiednie przygotowanie gabinetu;
• brak personelu, czêsto zabieg i wszystkie czynnoœci wokó³ niego (przygotowawcze, sprz¹tanie) wykonuje jedna osoba;
• no¿yczki i inne narzêdzia s¹ przemywane tylko wod¹ (i to nie po ka¿dym
kliencie);
• zbyt ma³a liczba kompletów narzêdzi;
• wielokrotne u¿ywanie narzêdzi jednorazowych (przede wszystkim rêkawiczek);
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• brak odpowiednich pomieszczeñ do przeprowadzania dezynfekcji;
• brak autoklawu i fikcyjne umowy na sterylizacjê narzêdzi;
• pakietowanie i powtórne u¿ywanie tych samych narzêdzi (bez dezynfekcji) dla tego samego klienta;
• brak zrozumienia dla mechanizmów przenoszenia zaka¿enia i obchodzenie kluczowych elementów procedury/ niew³aœciwy ci¹g technologiczny
w procesie dezynfekcji;
• stosowanie nieprawid³owych œrodków do dezynfekcji (co wynika z oszczêdnoœci lub niewiedzy);
• nieprawid³owa utylizacja odpadów oraz zbyt d³ugie ich przechowywanie.
Uczestnicy badania, nadzoruj¹cy praktyczne przestrzeganie norm i procedur,
zwracali uwagê, ¿e równie¿ pacjenci/klienci przyczyniaj¹ siê do powstawania
i utrzymywania siê w/w naruszeñ:
• wybieraj¹ us³ugê w oparciu przede wszystkim o cenê, nie wnikaj¹c w to,
jakie procedury zosta³y pominiête, by cena by³a faktycznie niska;
• nie weryfikuj¹ kompetencji us³ugodawców;
• nie zadaj¹ pytañ o narzêdzia, nie dbaj¹ o to, by narzêdzia by³y wyjmowane z pakietów przy nich, w ich obecnoœci, na ich oczach;
• spiesz¹ siê i chc¹ byæ jak najszybciej przyjêci do gabinetu zabiegowego
(nie daj¹c czasu na jego odpowiednie przygotowanie).
Wiêkszoœæ z zasygnalizowanych problemów ma wspólny mianownik – brak wiedzy na temat ryzyka lub ignorancja ryzyka. Dlatego tak wa¿na jest edukacja,
ci¹g³a informacja i kszta³towanie/utrzymanie odpowiednich nawyków.

4.1.10. Bezpieczeñstwo sanitarne œwiadczeñ medycznych i us³ug
pozamedycznych wykonywanych z naruszeniem ci¹g³oœci
tkanek
A. Ograniczenia systemu kontroli
Nieod³¹cznym elementem systemu jest dba³oœæ o utrzymanie jakoœci œwiadczonych w nim us³ug m.in. poprzez audyt przestrzegania zaleceñ i przepisów.
Osoby bior¹ce udzia³ w projekcie, na ró¿nych jego etapach, zwraca³y uwagê
na niedoskona³oœci procesu kontroli, które pozwalaj¹ na ‘przemykanie siê’
wielu naruszeñ. W tym zakresie wymienia siê nastêpuj¹ce problemy, wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów:
• kontrole s¹ zapowiadane, wiêc kontrolowani mog¹ siê do nich odpowiednio przygotowaæ;

82

Aspekty systemowe i ekonomiczne WZW typu C w Polsce...

• sprawdza siê dokumentacjê, a nie poprawnoœæ wykonania procedur – na
papierze, wiêc wszystko mo¿e wygl¹daæ dobrze, ale praktyka mo¿e byæ
drastycznie inna;
• sprawdza siê dostêpnoœæ œrodków do dezynfekcji, ale nie sam proces jej
przeprowadzania (nie wiadomo wiêc, czy jest to robione w sposób prawid³owy).
Prowadzi to naszych ekspertów do wniosku, ¿e sama kontrola jeszcze niczego
nie naprawia, a nak³adane kary powinny byæ ³¹czone z edukacj¹ i wdra¿aniem
prawid³owych zachowañ. Powinno siê – podkreœlali to badani – wprowadziæ mechanizm indywidualnej, osobistej odpowiedzialnoœci. Obecnie bowiem czêsto
w przypadku stwierdzonych nieprawid³owoœci, pracownicy t³umacz¹ siê, ¿e oni
osobiœcie nie odpowiadaj¹ za ten obszar, ¿e ta osoba jest nieobecna. Taki rodzaj
t³umaczenia bardzo jasno pokazuje, ¿e procedury nie s¹ odpowiednio stosowane,
bo powinny byæ one naturalnym procesem w codziennym funkcjonowaniu danej
placówki, a nie zadaniem ‘realizowanym’ przez konkretn¹, przypisan¹ do tego
osobê.
Zdaniem ekspertów problemem jest te¿, ma³e znaczenie kar jakie nak³ada
Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna. Mandaty s¹ na tyle niskie, ¿e pracodawcy wpisuj¹ je w koszty, zamiast ponosiæ znacznie wy¿sze nak³ady w bezpieczne
obs³ugiwanie pacjentów, czy klientów. W trakcie dyskusji na forum sformu³owano wiele postulatów na temat tego, jak nale¿y zmodyfikowaæ obecny system
kontroli. Wprowadzenie tych postulatów bêdzie wymaga³o zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów – np. o swobodzie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
B. Postulaty dot. nadzoru:
• kontrole niezapowiedziane;
• kontrole czêste;
• kontrole dokumentacji i sposobu wykonywania czynnoœci na stanowisku
pracy (wyrywkowe, obejmuj¹ce wybrane czynnoœci);
• kontrola zawiera element instrukta¿u dla pracownika (w przypadku stwierdzenia nieprawid³owego wykonywania czynnoœci);
• kontrola wi¹¿e siê ze stopniowalnymi sankcjami:
– pierwsze naruszenie powoduje przeszkolenie i powtórn¹ kontrolê (monitoring zmian);
– drugie – kary i wzmo¿one kontrole (pod wzglêdem czêstotliwoœci i zakresu);
– trzecie – surowe kary finansowe;
– recydywa – cofniêcie prawa do prowadzenia dzia³alnoœci;
• kary powinny byæ postrzegane jako nieuchronne;
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• ich wysokoœæ powinna byæ zrelatywizowana do wielkoœci przewinienia oraz
do skali dzia³alnoœci karanej instytucji:
– inne kary powinien p³aciæ w³aœciciel ma³ego zak³adu kosmetycznego,
a inne du¿y szpital, czy korporacja.
C. Odpowiedzialnoœæ:
• nale¿y bacznie analizowaæ ‘rozk³ad winy’ w kontrolowanej instytucji:
– jeœli pracodawca nie tworzy odpowiednich warunków do pracy, to nie
pracownik powinien byæ karany za b³¹d, który pope³ni³, ale pracodawca;
– jeœli pracownik nie stosuje siê do zaleceñ, to na nim spoczywa odpowiedzialnoœæ za naruszenie;
– winny lub winni dziel¹ siê kar¹ oraz ponosz¹ koszty szkoleñ, na które
s¹ przymusowo skierowani;
• wina nie powinna byæ powi¹zana z form¹ zatrudnienia; odpowiedzialnoœæ
powinna byæ egzekwowana od wszystkich osób maj¹cych zwi¹zek z danym
przewinieniem, niezale¿nie od formy prawnej stosunku pracy (kontrakt,
umowa cywilna itp.);
• ale to oznacza, ¿e równie¿ przygotowanie do wykonywania czynnoœci (szkolenia, instrukta¿) powinny byæ niezale¿ne od formy zatrudnienia.
Zbudowany wed³ug tych postulatów system kontroli bêdzie nak³adaæ jeszcze
wiêksze ni¿ obecnie wymagania na samych kontrolerów i instytucje kontroluj¹ce.
Przede wszystkim potrzebna jest wiêksza liczba kontrolerów, a co najmniej optymalizacja ich obecnego wykorzystania. Niewykluczone, ¿e konieczne bêdzie
podniesienie/uzupe³nienie ich kompetencji. Jeœli ich praca ma obejmowaæ nie
tylko analizê dokumentów, ale równie¿ instrukta¿ na stanowisku, to musz¹ oni
posiadaæ praktyczne umiejêtnoœci; ewentualnie wskazane by³oby nawi¹zanie
sta³ej wspó³pracy z instytucjami szkol¹cymi, których pracownicy posiadaj¹ takie
kompetencje. Byæ mo¿e potrzebne bêdzie zrekrutowanie dodatkowych kontrolerów po to, by promowaæ dobre praktyki (ale oczywiœcie tylko te osoby, które
bêd¹ tego chcia³y i bêd¹ mia³y odpowiednie predyspozycje do wykonywania roli
kontrolera i instruktora). Instytucje szkol¹ce mog¹ zreszt¹ byæ przydatne do
‘uszczelnienia systemu’, jeœli na dodatkowe i obowi¹zkowe szkolenia byliby –
w myœl postulatów zg³aszanych na forum badawczym – kierowani ci pracownicy,
którzy nie przejd¹ pozytywnie kontroli.
Taka rozbudowa systemu kontroli wi¹¿ê siê z kosztami – dodatkowe szkolenia,
godziny spêdzone na instrukta¿u itp. mog³yby byæ op³acane ze strony instytucji,
które – w wyniku kontroli – zosta³y skierowane na przeszkolenie, ponowne szkolenie, lub które otrzyma³y instrukta¿ stanowiskowy. Wa¿nym uzupe³nieniem dla
takiego systemu kontroli jest stworzenie regulacji i zabezpieczeñ dla osób, które
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bêd¹ potencjalnie poci¹gniête do odpowiedzialnoœci w przypadku stwierdzenia
nieprawid³owoœci. Chodzi tu o ubezpieczenia OC – dla instytucji, kierownictwa
i pracowników. Tym bardziej, ¿e – jak wynika z wypowiedzi na forum – celem
zmian w systemie profilaktyki i prewencji powinno byæ zwiêkszenie œwiadomoœci
spo³eczeñstwa co do w³asnych praw i nak³onienia do dochodzenia odszkodowañ
w przypadku, gdy te prawa zosta³y naruszone. Chodzi o to, by sami odbiorcy
us³ug – medycznych i pozamedycznych – stali siê swoist¹ instancj¹ kontroluj¹ca,
która wydaje opinie i w ten sposób tworzy system rekomendacji dla (szeroko
rozumianych) punktów us³ugowych.

4.1.11. Benchmarki i kontrola spo³eczna
Postulat ten nie uzyska³ ani jednego g³osu wsparcia.

4.1.12. Diagnostyka i leczenie
W oryginalnym planie projektu badawczego celowo unikano tematów zwi¹zanych z leczeniem schorzeñ wywo³anych przez HCV, poniewa¿ g³ówny punkt zainteresowania dotyczy³ prewencji, a nie leczenia. W III etapie badania, w trakcie
dyskusji ekspertów, pojawi³a siê jednak kontrowersja, czy leczenie oraz diagnostyka – stanowi¹ca wszak pierwszy krok do podjêcia leczenia – jest elementem
programu profilaktycznego, czy te¿ nie. Uznano, ¿e w modelowym programie
profilaktycznym, nale¿y przyj¹æ podejœcie kompleksowe, szerokie; a rozpoznawanie (diagnozowanie) osób zaka¿onych i podjêcie przez nich leczenia uznano
za jeden z mechanizmów ograniczaj¹cych ryzyko rozprzestrzeniania siê zaka¿enia. Z tego wzglêdu diagnostyka i leczenie równie¿ powinny zostaæ objête programem. Obecnie diagnostyka HCV nie jest ‘standardow¹’ procedur¹ realizowan¹ w czasie rutynowej wizyty. Pacjent przychodzi z konkretnym objawem i na
tym objawie koncentruje siê lekarz POZ. Pacjenci rzadko omawiaj¹ inne dolegliwoœci – zw³aszcza tak niespecyficzne jak te towarzysz¹ce wczesnym fazom zaka¿enia HCV (jak np. zmêczenie). Sugerowano, by – wspomniana wczeœniej –
komórka koordynuj¹ca dzia³ania edukacyjne, wprowadzi³a na lekarsk¹ ‘check-listê’ pytania pozwalaj¹ce oceniæ, czy dana osoba jest w grupie ryzyka zaka¿enia. Niektórzy eksperci sugerowali wprowadzenie rozwi¹zañ stosowanych
wobec dawców krwi – g³ównie w kontekœcie eliminacji osób potencjalnie zaka¿onych HIV [8]. Stosuje siê tam specjalne kwestionariusze diagnozuj¹ce nie stan
zdrowia, ale styl ¿ycia. Na podstawie tych ³atwych do zrozumienia pytañ, na
które te¿ ³atwo siê odpowiada (co zmniejsza ryzyko przek³amañ, tendencje do
zatajania pewnych faktów czy zachowañ) – bo dotycz¹ prostych zdarzeñ z ¿ycia
– kalkulowane jest ryzyko, ¿e dany pacjent jest zaka¿ony groŸnym patogenem
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(tu HIV, ale mo¿na przygotowaæ kwestionariusze tak, by diagnozowa³y równie¿
inne ryzyka, w tym HCV). Kwestionariusze te mog³yby byæ wype³nianie w poczekalni, przed wejœciem do lekarza. Pacjent móg³by ³atwo odczytaæ swój wynik
i zobaczyæ, czy powinien o coœ zapytaæ lekarza. Odpowiednie sugestie dzia³ania,
pytania itd. mog³yby byæ równie¿ elementem tego kwestionariusza. Sam kwestionariusz móg³by byæ dostêpny w przychodniach, szpitalach, w punktach krwiodawstwa, czy po prostu w internecie. Osoby szukaj¹ce porady, dbaj¹ce o zdrowie, mia³yby w ten sposób wiêkszy dostêp do informacji i od razu instrukcje – co
robiæ, jeœli z testu wynik³o, ¿e s¹ w grupie ryzyka. Inn¹ grup¹ sugestii w kontekœcie
poprawienia diagnostyki, jest ‘wyjœcie’ z ni¹ do grup ryzyka – do osób wykonuj¹cych okreœlone czynnoœci, do osób stosuj¹cych narkotyki, pacjentów – korzystaj¹cych z okreœlonych procedur medycznych (np. dializ). Wykonanie testu – czy
choæby opisanego wy¿ej kwestionariusza szacuj¹cego ryzyko zaka¿enia – mog³oby zmniejszaæ ryzyko rozprzestrzeniania siê zaka¿enia w zwi¹zku z niewiedz¹
chorej osoby.

4.1.13. Finanse
A. Finansowanie systemu us³ug
Pieni¹dze s¹ istotnym czynnikiem w realizacji i poprawianiu zadañ zwi¹zanych z przerwaniem ³añcucha zaka¿eñ krwiopochodnych. O tym, ¿e pieni¹dze s¹ barier¹ w kontekœcie zapobiegania zaka¿eniom HCV i innym krwiopochodnym podkreœlili wszyscy eksperci. Jak mówiono w trakcie dyskusji: ochrona
zdrowia cierpi na chroniczny brak œrodków – nak³ady s¹ na poziomie 4,4%
PKB. Ograniczone œrodki finansowe s¹ traktowane jako naturalny element
codziennej pracy. Œrodki finansowe maj¹ prze³o¿enie na:
• zatrudnienie odpowiednio licznego personelu medycznego przede wszystkim pielêgniarskiego;
• odpowiednie przygotowanie do zawodu, szkolenia, instrukta¿;
• odzie¿ ochronn¹;
• narzêdzia, przyrz¹dy do pracy (bezpieczne);
• zakup odpowiedniej liczby narzêdzi (jednorazowych);
• zakup urz¹dzeñ i odpowiednich preparatów do dezynfekcji i sterylizacji
(w tym autoklawu);
• utrzymanie odpowiedniego stanu pomieszczeñ;
• odpowiednie postêpowanie z odpadami;
• stosowanie niekorzystnych form zatrudnienia (kontrakty);
• brak mo¿liwoœci zaoferowania refundowanego leczenia wszystkim zdiagnozowanym w kierunku HCV pacjentom.
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B. Koszty prowadzenia dzia³alnoœci
Pracownicy i w³aœciciele punktów us³ugowych (pozamedycznych) przyznaj¹
otwarcie, ¿e w bran¿y zdarzaj¹ siê próby obchodzenia przepisów i oszczêdzania na procedurach z tym zwi¹zanych (przyk³ady wymieniono ni¿ej). Wœród
przedstawicieli urzêdów i ochrony zdrowia problem ten jest rzadziej podnoszony – jednak nie dlatego, ¿e jest on tam mniejszy, ale raczej mniej dostêpny
poznawczo. W sektorze publicznym wiêcej myœli siê o procedurach, kiedy
prowadzi siê dzia³alnoœæ zarobkow¹, kwestia przychodów i kosztów jest jednym z podstawowych tematów, jakimi zajmuj¹ siê przedsiêbiorcy.
W kontekœcie braków mówiono o nastêpuj¹cych kwestiach:
• W opiece zdrowotnej zwraca siê uwagê na bardziej podstawowe sprawy,
zwi¹zane z technicznym stanem budynków. Niektórzy eksperci opisuj¹
stan techniczny pomieszczeñ, w których realizowane s¹ us³ugi medyczne,
a tak¿e zadania zwi¹zane z dezynfekcj¹, jako nieadekwatne do aktualnych rozwi¹zañ technologicznych.
• Brakuje pieniêdzy na zakup odpowiedniej odzie¿y ochronnej dla personelu.
Oszczêdnoœci szuka siê te¿ w bardziej wielofunkcyjnym wykorzystaniu zasobów ludzkich – zdarza siê wiêc, ¿e cz³onkowie personelu w tym samym
stroju przemieszczaj¹ siê po wielu oddzia³ach szpitala, nie zwa¿aj¹c na
to, jakie zaka¿enia mog¹ w ten sposób przenosiæ.
• Wielokrotne wykorzystanie narzêdzi jednorazowego u¿ytku. Czasem postêpowanie takie spowodowane jest niewiedz¹ lub przez zaniedbania;
a czasem – celowo, kiedy oszczêdnoœci i ciêcia bud¿etowe nie pozostawiaj¹ innego wyboru. (Tak np. cewniki u¿ywa siê wielokrotnie).
• Oszczêdza siê równie¿ na œrodkach chemicznych u¿ywanych do dezynfekcji
i sterylizacji. Po czêœci wynika to z niewiedzy, a po czêœci z ograniczonych
œrodków. Z palety dostêpnych œrodków wybiera siê najtañsze lub stosuje
siê ich ni¿sze stê¿enia.
• A sam brak wiedzy, brak delegowania na szkolenia te¿ jest efektem oszczêdnoœci. W szpitalach ciêcia zwykle zaczynaj¹ siê w³aœnie od szkoleñ dla
personelu; prywatni w³aœciciele równie¿ na tym próbuj¹ oszczêdzaæ.
• W gabinetach us³ugowych czêsto pojawia siê problem z wiêksz¹ inwestycj¹ na zakup np. urz¹dzenia zwi¹zanego z dezynfekcj¹ – powtarzaj¹cym siê przyk³adem jest autoklaw.
Uczestnicy badania s¹ zgodni w tym, ¿e bez zwiêkszonych inwestycji na
ochronê zdrowia (i jej infrastrukturê) oraz bez rozwi¹zañ fiskalnych (np. dofinansowania czy preferencyjne kredyty dla prowadz¹cych dzia³alnoœæ wymagaj¹c¹ zakupu autoklawu) trudno bêdzie wprowadziæ zmianê w sposobach
realizowania d³ugofalowej polityki prewencji zaka¿eñ krwiopochodnych.
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C. Wspó³praca, synergie kosztowe
Nie tylko w Polsce, problemem dzia³añ wielosektorowych, anga¿uj¹cych wiele
instytucji i wiele grup spo³ecznych jest odpowiednia koordynacja dzia³añ [7].
Rozmowy z przedstawicielami ró¿nych instytucji na poziomie wojewódzkim ujawni³y problem w postaci braku systematycznoœci w dzia³aniach i braku odpowiedniej koordynacji czy zdolnoœci do budowania koalicji na poziomie lokalnym.
Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy rozdzielaj¹ zadania pomiêdzy ró¿ne instytucje, ale w niedostatecznym stopniu reguluj¹ zasady wspó³pracy miêdzy
nimi. Wspó³praca przewa¿nie – niezale¿nie od dziedziny, której dotyczy – wi¹¿e
siê z ró¿nymi wyzwaniami i wymaga umiejêtnoœci pozwalaj¹cych na uzgadnianie celów, koordynowanie dzia³añ i tworzenie koalicji – równie¿ na poziomie bardziej efektywnego wykorzystania œrodków finansowych. W sytuacji
gdy brak umiejêtnoœci wspó³pracy, konsekwencj¹ jest prowadzenie dzia³añ
w sposób równoleg³y, bez konsultacji (lub konsultuj¹c tylko na minimalnym
poziomie). Kosztem takiego stanu rzeczy jest jednak brak efektów synergii,
powielanie pewnych dzia³añ np. wobec jednej grupy docelowej (co skutkuje
pomijaniem innych), suboptymalna efektywnoœæ prowadzonych inicjatyw,
a tak¿e mniejszy zasiêg dzia³ania. Rozwi¹zaniem nakreœlonych powy¿ej problemów s¹ z jednej strony przepisy (rozporz¹dzenia), które – zdaniem badanych – powinny precyzyjniej regulowaæ pewne kwestie (np. zakresy odpowiedzialnoœci poszczególnych s³u¿b, ich wzajemne powi¹zania i wp³ywy), a czasem wrêcz wymuszaæ okreœlone dzia³ania i wspó³pracê. Potrzebne wydaje siê
równie¿ zorganizowanie szkoleñ dotycz¹cych realizacji projektów i zarz¹dzania nimi, co pozwoli na prowadzenie skutecznej wspó³pracy miêdzy ró¿nymi
instytucjami. Umiejêtnoœæ zawi¹zywania koalicji jest istotna tak¿e z tego
wzglêdu, ¿e daje lepsz¹ pozycjê negocjacyjn¹ w rozmowach z potencjalnymi
dostawcami (np. firmami farmaceutycznymi). W przypadku centralnego zamawiania szkoleñ, mo¿na by³oby efektywniej wykorzystaæ œrodki na przygotowania takich szkoleñ (jest to wykonywane jednorazowo). Takich centralnych zamówieñ obecnie siê jednak raczej nie stosuje. W kontekœcie finansów
ubolewano równie¿ nad parali¿uj¹cymi przepisami w zakresie zakupu produktów i us³ug w instytucjach publicznych. Mówiono tu o wadliwej logice,
która zmusza do wybierania oferty z najni¿sz¹ cen¹, mimo ¿e nie zawsze
oznacza ona odpowiedni¹ jakoœæ.
D. Efektywnoœæ kosztowa
Analizuj¹c ró¿ne postulaty zwi¹zane z programem prewencji w zakresie HCV
zwrócono uwagê na to, ¿e – szczególnie w sytuacji braku wystarczaj¹cych
œrodków finansowych – nale¿y szukaæ rozwi¹zañ efektywnych kosztowo,
tj. przynosz¹cych du¿e (w skali) efekty przy okreœlonych nak³adach. Myœl¹c
o nak³adach w ten sposób, stwierdzono, ¿e:
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• efektywnoœæ kosztowa leczenia HCV jest niska:
– wysokie koszty jednostkowe terapii;
– niewielka liczba osób objêtych programem;
• efektywnoœæ kosztowa prewencji HCV jest wysoka:
– potencjalnie szeroka grupa odbiorców;
– zapobieganie wyst¹pienia zaka¿enia;
– unikanie kosztownego leczenia;
– brak profilaktyki swoistej w formie szczepieñ – na tym etapie brak
szczepionki.
To podejœcie sk³oni³o uczestników spotkania do uznania, ¿e prewencja
i edukacja nt. zaka¿eñ krwiopochodnych powinna byæ kluczowym obszarem
inwestycji w najbli¿szym czasie. A to oznacza – zajêcia w instytucjach edukacyjnych, kampanie w mediach masowych oraz koordynacjê tych dzia³añ
ze strony centrum komunikacji spo³ecznej.
E. Leczenie refundowane
W kontekœcie finansowania zastanawiano siê te¿ d³ugo nad tematem dostêpu
do refundowanego leczenia. W tym kontekœcie pojawi³y siê kontrowersje.
Czêœæ ekspertów uczestnicz¹cych w spotkaniu – reprezentuj¹cych lekarzy i pielêgniarki – uznawa³o, ¿e powinno siê poprawiæ screening diagnostyczny i wszystkie rozpoznane przypadki skierowaæ do leczenia. Inni uczestnicy spotkania
podkreœlali jednak fakt, ¿e obecne regulacje, kontrakty z firmami farmaceutycznymi itp. sprawiaj¹, ¿e wiele osób, u których zostanie rozpoznana choroba, mog¹ mieæ ograniczony dostêpu do refundowanego leczenia. Oznaczaæ to
dla nich – stres i niepokój. To prowadzi³o do paradoksalnego argumentu, ¿e
jeœli nie ma mo¿liwoœci podjêcia dzia³añ zwi¹zanych z leczeniem, nie ma
sensu prowadziæ diagnostyki z przyczyn etycznych. Inni uczestnicy dyskusji
argumentowali, ¿e przynajmniej czêœæ z tych osób mo¿e chcieæ finansowaæ
leczenie z w³asnych œrodków i powinni mieæ do tego prawo. Przedstawiciele
ministerstwa proponowali z kolei rozwi¹zanie, które pozwoli³oby np. obj¹æ
leczeniem w krótkiej perspektywie czasowej (tzn. rozpocz¹æ leczenie ju¿),
a koszty tego leczenia by³yby roz³o¿one na kilka lat (kredytowane). Mia³oby
to zapobiegaæ rozprzestrzenianiu siê zaka¿enia obecnie i stworzyæ podatny
grunt dla minimalizacji zagro¿eñ w przysz³oœci. Pozosta³¹ czêœæ programu
mo¿na by³oby rozwi¹zaæ odpowiednimi dzia³ania edukacyjnymi.
Konkluzje:
• Powinno siê prowadziæ efektywny screening.
• Powinno siê d¹¿yæ do tego, by jak najwiêksza liczba zaka¿onych otrzymywa³a leczenie refundowane.
• Ale powinno daæ siê równie¿ mo¿liwoœæ wykupienia terapii w przypadku,
gdy limity refundacyjne zosta³y wyczerpane; wówczas pacjenci powinni
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móc podj¹æ decyzje o tym, czy chc¹ ponieœæ koszty leczenia ze œrodków
prywatnych (dodatkowego ubezpieczenia?).

4.1.14. Edukacja i szkolenia
Wiêkszoœæ osób wskaza³a na dwa g³ówne Ÿród³a informacji:
• Projekt Zapobieganie zaka¿eniom HCV, kampania spo³eczna HCV jestem
œwiadom! (Projekt koordynowany przez NIZP-PZH z udzia³em G³ównego
Inspektora Sanitarnego);
• Elementy przekazywane w programie kszta³cenia zawodowego – na ten
aspekt k³adli nacisk przede wszystkim przedstawiciele gabinetów us³ugowych (pozamedycznych).
Ponadto doœæ czêsto wymieniano akcje zwi¹zane z zaka¿eniami szpitalnymi
oraz zwi¹zane z HIV/AIDS. Kilka osób wspomina³o o spotkaniach organizowanych
przez urzêdy marsza³kowskie dla samorz¹dowców nt. roli samorz¹dów w realizowaniu programu profilaktyki WZW C.
Zaproszeni do dyskusji eksperci krytykowali jednak dotychczasow¹ edukacjê
studentów i uczniów zawodów medycznych i oko³o medycznych nt. zaka¿eñ krwiopochodnych. Ich zdaniem treœci przekazywane w standardowym systemie s¹ niewystarczaj¹ce i wymagaj¹ uzupe³nieñ. Uzupe³nienia te powinny mieæ praktyczny
charakter – tak, by kszta³towa³y nawyki nowych adeptów sztuki lekarskiej czy
us³ug zwi¹zanych z naruszaniem ci¹g³oœci tkanek. W kontekœcie szerszego zasiêgu
edukacji du¿o mówiono o ogólnej edukacji (nie tylko w kontekœcie HCV, ale
i innych zagro¿eñ) skierowanej do dzieci, m³odzie¿y i osób doros³ych (w tym
tak¿e seniorów). Formu³owano pomys³y, które mia³yby obj¹æ przede wszystkim
sektor edukacji – co mo¿e wynikaæ z faktu dostêpnoœci programów i materia³ów
skierowanych do tej instytucji oraz z nawykowej wspó³pracy instytucji lokalnych
z sektorem edukacyjnym. Dzia³ania te nios¹ ze sob¹ równie¿ efekt skali – w stosunkowo szybki i relatywnie tani sposób mo¿na dotrzeæ do du¿ej czêœci spo³eczeñstwa: nauczycieli, uczniów, ale równie¿ i ich rodzin. W wielu regionach ten
element siê wykorzystuje, ale nie wszêdzie. Wydaje siê, ¿e ten obszar dzia³ania
wymaga wzmocnienia i rozszerzenia o wyjœcie z nim poza szko³ê, np. do rodzin
i uczniów.
Podkreœlano równie¿, ¿e edukacja w zakresie HCV, jako proces, powinna przyjmowaæ formê cykliczn¹, systematyczn¹, a udzia³ w tej edukacji powinien byæ
obowi¹zkowy. Wiedza ta powinna byæ oferowana w ró¿nej postaci – ale zawsze
w atrakcyjnej, przystêpnej, przemawiaj¹cej do wyobraŸni formie. Podkreœlono,
¿e szkolenia, kursy, kampanie powinny pos³ugiwaæ siê sugestywnymi przyk³adami,
zaczerpniêtymi z ¿ycia; ¿e wiedza nie powinna byæ przekazywana w sposób
‘suchy’, ¿e nie powinien to byæ nudny wyk³ad z teorii, ale fascynuj¹ca opowieœæ,
w której cz³owiek mo¿e odnaleŸæ samego siebie lub przyk³ady znane mu z co-
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dziennego ¿ycia. Bardzo wa¿ne jest to, by prowadz¹cy umieli zainteresowaæ,
a przede wszystkim, by posiadali i potrafili przekazaæ praktyczne umiejêtnoœci.
Byæ mo¿e tak prowadzone szkolenia, w po³¹czeniu z ich obowi¹zkowym charakterem, prze³ami¹ obecn¹ niechêæ do uczestnictwa w klasycznych kursach. Obecnie
bowiem przedstawiciele zawodów obarczonych ryzykiem transmisji zaka¿eñ
krwiopochodnych czêsto twierdz¹, ¿e takie szkolenia s¹ im niepotrzebne, ¿e
znaj¹ wszystkie przepisy i siê do nich stosuj¹. Nawet jeœli szkolenia s¹ bezp³atne,
czasem trudno jest zrekrutowaæ chêtnych. Deklaruj¹, ¿e wiedzê w tym zakresie
czerpi¹ b¹dŸ to z zajêæ (program szko³y, kursy zawodowe), b¹dŸ z internetu
– w tym kontekœcie dodaj¹, ¿e informacji na ten temat jest du¿o, a oni musz¹ siê
tym interesowaæ, bo na tym polega ich praca. Personel medyczny jest relatywnie
najlepiej przeszkolony i najlepiej przygotowany do zapobiegania wystêpowaniu
zaka¿eñ krwiopochodnych, jednak czêsto wiedza ta ma charakter teoretyczny,
nie jest poparta g³êbokim zrozumieniem tematu, co mo¿e prowadziæ do zachowañ o charakterze rutynowym (niekoniecznie prawid³owym). Ponadto, na to co
zwracaj¹ uwagê pielêgniarki epidemiologiczne, osoby takie s¹ czêsto bezradne
w sytuacji, kiedy dojdzie do ekspozycji – brakuje wiedzy, co robiæ, jak dalej
dzia³aæ. Potrzebna jest te¿ bardziej praktycznie zorientowana edukacja personelu medycznego, specjalistycznego.

4.1.15. Edukacja spo³eczna
Wiêkszoœæ badanych zgadza siê co do tego, ¿e potrzebny jest sta³y szeroko zakrojony program edukacyjny dla ca³ego spo³eczeñstwa, poniewa¿ œwiadomy pacjent
lub klient jest istotnym ogniwem ³añcucha prewencji i zapobiegania wystêpowaniu zaka¿eñ krwiopochodnych (np. poprzez sprawowanie kontroli spo³ecznej).
Punktem wyjœcia powinno byæ kszta³towanie po¿¹danych zachowañ zwi¹zanych
z higien¹ wœród dzieci i ich rodziców. Bardzo wa¿ne jest odpowiednie przygotowanie doros³ych – rodziców i wychowawców – szkolnych i przedszkolnych, i przekazywanie pozytywnych wzorców na drodze socjalizacji w domu i w trakcie zajêæ
w placówkach edukacyjno-opiekuñczych. Mo¿na prowadziæ zajêcia dla dzieci,
na których omawiane by³yby kwestie zwi¹zane z higien¹, z udzielaniem pierwszej pomocy, sposobami chronienia siê przez zaka¿eniami. Dodatkowo, w zajêciach dla dzieci mogliby uczestniczyæ (przynajmniej od czasu do czasu) rodzice,
rodzeñstwo i dziadkowie. Rozwi¹zanie takie ju¿ dziœ stosuje siê w Szko³ach Promuj¹cych Zdrowie i dobrze siê ono sprawdza. Szkolenia dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny dotyczyæ zasad higieny, na poziomie szkól gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych – nowych, podejmowanych przez m³odzie¿ w tym wieku
aktywnoœci – chodzi tu zarówno o aktywnoœci seksualne, jak i wizyty w salonach
kosmetycznych i tatua¿u. Dzieci i m³odzie¿ uczy³yby siê nie tylko o zagro¿eniach, ale równie¿ o tym, jak je rozpoznaæ i jakie zachowania mog¹ chroniæ je
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przed zaka¿eniem. Jednoczeœnie potrzebna jest kontynuacja edukacji spo³ecznej realizowanej poprzez kampanie medialne i szkolenia, nastawiona na promowanie zdrowego stylu ¿ycia, budowanie prawid³owych zachowañ i œwiadomoœci
zagro¿eñ oraz umiejêtnoœci radzenia sobie z nimi. Eksperci bior¹cy udzia³
w badaniu odwo³ywali siê do przyk³adów z krajów skandynawskich, gdzie wychodzi siê z za³o¿enia, ¿e profilaktyka jest tañsza ni¿ leczenie. Taka systematyczna,
cykliczna edukacja powinna obejmowaæ osoby w ka¿dym wieku: „od przedszkola do seniora”. Jej efektem powinno byæ – poza kszta³towaniem po¿¹danych
nawyków zdrowego stylu ¿ycia – unikanie zachowañ ryzykownych. Co wiêcej
– wa¿na jest œwiadomoœæ i umiejêtnoœæ rozpoznania, czy zabiegi (np. medyczne
czy np. w salonie kosmetycznym) s¹ prowadzone w sposób (nie)prawid³owy. Jest
to tym wa¿niejsze, ¿e pacjenci, klienci i odbiorcy us³ug mog¹ pe³niæ funkcjê
kontroln¹ – uzupe³niaj¹c¹ dzia³alnoœæ odpowiednich s³u¿b (np. Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej). Jednak czêsto pacjenci i klienci, nawet jeœli dostrzegaj¹
nieprawid³owoœci, boj¹ siê zwróciæ uwagê. Tym wa¿niejsze wiêc, ¿eby kampania
medialna zachêca³a do podejmowania dzia³añ nastawionych na eliminowanie
potencjalnych ognisk zaka¿enia (na zasadzie: widzisz podejrzane zachowanie
– NIE AKCEPTUJ!). Racjonalne jest tak¿e tworzenie programów nastawionych
na praktyczn¹ prewencjê/profilaktykê i postêpowanie w przypadku ekspozycji.
Drugim komponentem edukacji ogólnospo³ecznej powinna byæ walka z dyskryminacj¹ i stygmatyzacj¹ chorych. Bardzo istotna jest nie tylko treœæ, ale tak¿e
forma edukacji. Poza zajêciami i szkoleniami warto zwróciæ uwagê na pomys³
wykorzystania formy serialu telewizyjnego, w którym pokazano by przypadek
zaka¿enia i krok po kroku to, co nale¿y zrobiæ oraz na co zwracaæ uwagê (np.
w gabinecie lekarskim lub kosmetycznym) i gdzie zg³aszaæ nieprawid³owoœci.
Powinno siê te tematy ‘przemycaæ’ do popularnych seriali telewizyjnych – docieraj¹c w ten sposób do szerokich grup spo³ecznych. Tymczasem – na co zwracali
uwagê przedstawiciele centralnych instytucji bior¹cy udzia³ w projekcie badawczym – obecnie nadal w mediach promuje siê niesprawdzone procedury paramedyczne, które nios¹ realne zagro¿enie dla osób, które z nich korzystaj¹. W pogoni
za zyskiem oferuje siê ró¿ne metody (np. oczyszczania organizmu), które maj¹
groŸne konsekwencje i nara¿aj¹ pacjentów na realne zagro¿enie. Media wspieraj¹ takie zachowania, przyczyniaj¹c siê do pog³êbienia problemu. A przecie¿
mog³yby w tym zakresie odgrywaæ kolosaln¹ i pozytywn¹ rolê: mog³yby prowadziæ cykliczne programy o zdrowiu, nie tylko zaka¿eniach np. HCV, ale tak¿e
o cukrzycy i innych chorobach przewlek³ych. Komunikacja medialna powinna
byæ systematyczna – tak, by istotne w¹tki mog³y wejœæ w repertuar myœlenia
i postêpowania (wp³yw podprogowy), by tam zosta³y. Powinna równie¿ mieæ odpowiedni format i ton emocjonalny. W programach telewizyjnych nie powinno
siê straszyæ ludzi, ale powinno siê w nich pokazywaæ konsekwencje zachorowañ:
obni¿enie jakoœci ¿ycia, d³ugotrwa³oœæ leczenia. Efektem takiego dzia³ania
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powinna byæ motywacja do prawid³owych zachowañ prewencyjnych, swoista sumiennoœæ w ich przejawianiu, ale nie strach i odrzucenie – poniewa¿ to zwrotnie
mo¿e siê przeradzaæ np. w stygmatyzowanie osób chorych. Pewien niski poziom
niepokoju jest wiêc potrzebny – tak, by skutecznie wyeliminowaæ pewne negatywne zachowanie, aby ukszta³towaæ i wzmocniæ te pozytywne.

4.1.16. Edukacja specjalistyczna
Wœród grup, które powinny byæ objête permanentnymi, specjalistycznymi szkoleniami, wymieniano:
• przedstawicieli zawodów zwi¹zanych z ryzykiem transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych;
• nauczycieli profesji medycznych i w/w zawodów;
• pracowników firm sprz¹taj¹cych i zak³adów komunalnych;
• przedstawicieli s³u¿b mundurowych i pracowników socjalnych – ze wzglêdu
na ich nara¿enie na kontakt z grupami ryzyka.
A. Przedstawiciele zawodów nara¿onych na transmisjê zaka¿eñ
Wiedzê pracowników medycznych maj¹cych kontakt z materia³em biologicznym trzeba systematycznie aktualizowaæ i przek³adaæ na praktyczne dzia³ania. Tym bardziej, ¿e jak sami przyznaj¹ niektórzy przedstawiciele tych
zawodów, od ukoñczenia szko³y, kursów przygotowuj¹cych, nie mieli dostêpu
do jakichkolwiek informacji czy szkoleñ w tym zakresie. W efekcie ich praktyka mo¿e opieraæ siê na nieaktualnych ju¿ lub niepe³nych informacjach, co
mo¿e generowaæ luki w systemie zabezpieczenia przed transmisj¹ zaka¿eñ.
To, co jest bardzo istotne, to weryfikowanie nieprawid³owych nawyków
w tych grupach zawodowych. Zdarzaj¹ siê bowiem przypadki, w których
w dobrej wierze prowadzi siê dzia³ania potencjalnie ryzykowne, np. stosuje
siê pakiety narzêdzi dedykowane poszczególnym klientom (co jednak oznacza rezygnacjê z dezynfekcji i sterylizacji takich pakietów) lub stosowanie
narzêdzi przynoszonych przez klientów. Wa¿nym wyzwaniem jest kszta³towanie prawid³owych postaw w zakresie higieny r¹k i stosowania rêkawiczek
jednorazowych. W obecnej chwili zdarza siê, ¿e personel nosi ten sam zestaw
rêkawiczek i wykonuje nim zabiegi u kilku osób b¹dŸ w trakcie zabiegu rêkawiczkami dotyka np. telefonu czy innych przedmiotów, które nie s¹ odpowiednio odka¿one. Wydaje siê, ¿e takie postawy (opisywane równie¿ w kontekœcie personelu medycznego) wynikaj¹ z nieprawid³owego przekonania,
¿e œrodki bezpieczeñstwa maj¹ chroniæ personel przed zaka¿eniami ‘przynoszonymi’ do gabinetu przez pacjentów lub klientów. Procedury powinny byæ
tak zorganizowane i tak przestrzegane, by raportowanie posiadanych zaka¿eñ nie by³o w ogóle konieczne. W przypadku zawodów medycznych postu-

4. Ryzyko zaka¿eñ krwiopochodnych z perspektywy zdrowia publicznego...

93

lowano, by szkolenia by³y obowi¹zkowe niezale¿nie do formy zatrudnienia.
Pojawia³y siê te¿ sugestie, ¿e szkolenia powinny byæ elementem dopuszczenia do pewnych zawodów, np. od w³aœcicieli i pracowników punktów œwiadcz¹cych us³ugi niemedyczne, w których jednak mo¿e dochodziæ do naruszenia ci¹g³oœci tkanek (np. salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatua¿u), powinno
siê – na etapie rejestracji dzia³alnoœci – wymagaæ przejœcia odpowiedniego
przeszkolenia i uzyskania certyfikatu, poœwiadczaj¹cego prawo do wykonywania zawodu. Taki certyfikat móg³by byæ te¿ sygna³em dla klientów, ¿e jest
w miejscu bezpiecznym, a jego brak powinien powodowaæ rezygnacjê z niebezpiecznych us³ug.
B. Studenci, uczniowie, nauczyciele i osoby wchodz¹ce w nowy zawód
Szkolenia, które objê³y grupê nauczycieli w szko³ach zawodowych, pokaza³y,
¿e obecny program kszta³cenia nie docenia wagi zaka¿eñ krwiopochodnych,
a treœci przekazywane na szkoleniach (dedykowanych w za³o¿eniu m³odzie¿y) by³y w du¿ej czêœci nowe tak¿e dla nauczycieli. Pokazuje to lukê w wiedzy
i kompetencji osób, które te w³aœnie kompetencje powinni kszta³towaæ.
Wype³nienie tej luki jest mo¿liwe poprzez rozpropagowanie istniej¹cych materia³ów edukacyjnych dla nauczycieli oraz uczniów i danie im szansy na przeæwiczenie praktycznych aspektów w ramach szkoleñ i warsztatów. Programy
takie powinny obj¹æ tak¿e m³odych lekarzy, m³ode pielêgniarki, które dopiero
rozpoczynaj¹ na powa¿nie pracê w szpitalu. Pojedyncze akcje tego typu realizowane w ró¿nych oœrodkach spotykaj¹ siê z pozytywnym przyjêciem, poniewa¿ pokazuj¹ praktyczn¹ stronê podejmowanego zawodu, przy okazji ujawniaj¹c braki wyniesione z systemu edukacji.
C. Przedstawiciele firm sprz¹taj¹cych, odbieraj¹cych odpady komunalne
Pracownicy firm sprz¹taj¹cych obs³uguj¹cych szpitale nie przechodz¹ specjalnego przeszkolenia. Firmy us³ugowe s¹ przewa¿nie wybierane z uwzglêdnieniem kryterium najni¿szej ceny, co generuje potrzebê szukania oszczêdnoœci. Znane s¹ wiêc przypadki zranieñ i skaleczeñ z powodu ‘przepe³nionych’ koszy na œmieci, stosowania (tañszych) worków foliowych zamiast
pojemników o twardych œcianach, a tak¿e stosowanie preparatów do czyszczenia sprzêtu i sprz¹tania w stê¿eniach ni¿szych ni¿ zalecane. Specjalne
szkolenia powinny obj¹æ równie¿ pracowników firm komunalnych, odbieraj¹cych odpady – nie tylko ze szpitali, zak³adów fryzjerskich czy salonów tatua¿u, ale po prostu domów mieszkalnych, których lokatorzy mog¹ cierpieæ na
ró¿ne, równie¿ zakaŸne choroby. Takie szkolenia powinny dotyczyæ m.in. tego,
w jaki sposób prawid³owo nale¿y obchodziæ siê z odpadami, ¿eby nie nara¿aæ
siebie i innych na zaka¿enie. W innych krajach, np. Wielkiej Brytanii, na
liœcie zawodów pozamedycznych wymienia siê równie¿ pracowników zak³adów
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krematoryjnych, laboratoriów kryminalistycznych, a tak¿e wszystkich funkcjonariuszy s³u¿by szybkiego reagowania – stra¿aków, ratowników, policjantów,
pracowników socjalnych itp. [9].
D. Przedstawiciele s³u¿b mundurowych, penitencjarnych i pracownicy
socjalnych
Odbiorcami szkoleñ i programów profilaktycznych powinni byæ tak¿e pracownicy s³u¿b mundurowych (przede wszystkim Policji i Stra¿y Miejskiej) oraz
s³u¿b penitencjarnych, a tak¿e pracowników socjalnych – tj. grupy zawodowe
nara¿one na kontakt z osobami agresywnymi, rannymi, poszkodowanymi,
w tym z grupami ryzyka zaka¿eñ krwiopochodnych.
E. Pracodawcy
Szkolenia powinny te¿ obejmowaæ samych pracodawców! Podejmuj¹c decyzje, np. o alokacji œrodków, przyznaj¹c priorytet pewnych aktywnoœciom,
powinni mieæ oni œwiadomoœæ ryzyka i zale¿noœci. W tym kontekœcie zwracano
uwagê na dwojakie obowi¹zki pracodawców. Po pierwsze chodzi³o o stworzenie bezpiecznego œrodowiska pracy, udostêpnienie odpowiednich strojów, pomieszczeñ, œrodków, ale równie¿ o dawanie dobrego przyk³adu i nadawanie
odpowiedniej rangi kwestiom zwi¹zanym z zaka¿eniami krwiopochodnymi.
Obecnie w obu tych obszarach pojawia siê wiele nieprawid³owoœci.

4.1.17. Rekomendacje zmian w szkoleniach
Podstawowym postulatem badanych by³o to, by wszystkie szkolenia mia³y charakter praktyczny. To natomiast, jakie elementy praktyki bêd¹ na nich prezentowane i æwiczone (!), powinno byæ dopasowane i ka¿dorazowo opracowywane dla
konkretnej grupy odbiorców. Istotne, by edukacja taka nie odbywa³a siê przy
okazji, ale by mia³a swoje sta³e miejsce w programie nauczania i planie szkoleñ
w miejscu pracy. Postulowano, by kwestiom tym by³y – na etapie edukacji poœwiêcone osobne zajêcia, a w miejscu pracy powinien funkcjonowaæ inspektor dedykowany temu tylko tematowi (¿eby nie by³ to kolejny punkt na d³ugiej
liœcie dodatkowych obowi¹zków).
Kluczowe wydaje siê wiec znalezienie przystêpnej i atrakcyjnej formy dla
przekazywanych informacji. Do ludzi w obecnych czasach przemawiaj¹ krótkie
filmy, pliki video, krótkie przekazy, nowoczesne formy edukacji.
Dobrym sposobem zwrócenia uwagi uczestników spotkañ edukacyjnych i szkoleñ jest te¿ nawi¹zywanie do sytuacji z ¿ycia, powi¹zanych z histori¹ np. opart¹
na drobnych sensacjach, przemawiaj¹cych do wyobraŸni przyk³adów z ¿ycia,
ze œwiata etc. Sprawdzaj¹ siê te¿ przyk³ady osób medialnych, zaprezentowanych
tak by wzbudziæ zainteresowanie wœród s³uchaczy – aby wa¿ne treœci trafi³y na
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wysoki poziom zaanga¿owania i zainteresowania z ich strony. Powinno siê te¿
zmieniæ sam styl prowadzenia szkoleñ i przejœæ od straszenia/ostrzegania do
pokazywania ludziom korzyœci, mówienia w sposób pozytywny, jêzykiem korzyœci.
Pozytywny przekaz – jak dowodz¹ badania – jest chêtniej przyjmowany, wiêksza
jest szansa, ¿e zostanie przyswojony. Jêzyk korzyœci powinien byæ te¿ skierowany
do pracodawców – tak, by i oni dostrzegli korzyœci w podnoszeniu kwalifikacji
swojego personelu, wspó³pracowników (a nie tylko zwi¹zane z tym koszty). Korzyœci te powinny byæ wyra¿one w pieni¹dzach, skutkach ekonomicznych dla firmy
– zarówno w postaci zysków, jak i ryzyka strat (w przypadku nara¿enia kogoœ na
utratê lub uszczerbek na zdrowiu). Nale¿y wykorzystywaæ instrukcje i wskazania,
jak postêpowaæ. To te¿ pomaga odbiorcom wynieœæ z tego praktyczne, proste,
aplikowalne od zaraz rozwi¹zania. Powinno siê te¿ stosowaæ przyk³ady, ilustracje z ¿ycia, które poprzez pokazywanie cudzych b³êdów, mog¹ nam uœwiadamiaæ
nasze w³asne ryzykowne zachowania. Szkolenia powinny byæ ciekawe, ³atwo
dostêpne – np. organizowane w centrum miasta, w miejscach, do których ³atwo
dojechaæ. Oczekuje siê, ¿e bêd¹ prowadzone w trybie warsztatowym, w ma³ych
grupach, co pozwoli na wykonywanie wielu æwiczeñ. Wiele osób podkreœla³o rolê
prowadz¹cego – praktyka szkoleniowca, dydaktyka który potrafi nawi¹zaæ kontakt, zainteresowaæ i zaanga¿owaæ uczestników. Istotne jest te¿ – szczególnie
w przypadku szkoleñ dla praktyków – by osoba szkol¹ca mia³a doœwiadczenie
w danym zawodzie, by zna³a realia pracy wykonywania czynnoœci, z których
szkoli. Tak by wiedza nie by³a odbierana jako proponowany ‘nierealistyczny
model’, którego rad i zaleceñ nie da siê przenieœæ na ¿ycie i codzienn¹ pracê.
Szkolenia dla „niespecjalistycznych” grup docelowych powinny byæ doœæ
ogólne, nie musz¹ dotyczyæ konkretnych schorzeñ, ale ogólnych zagro¿eñ i ogólnych zasad zabezpieczenia siê przed tymi zagro¿eniami. Rozdzielenie, wyodrêbnianie i osobne omawianie ró¿nych zagro¿eñ (np. HIV i HCV) jest uzasadnione
w przypadku szkoleñ specjalistycznych, dotycz¹cych wybranych grup zawodowych czy studentów, uczniów, przygotowuj¹cych siê do wykonywania tych zawodów – przede wszystkim medycznych. Tu istotne by³oby rozró¿nienie zagro¿eñ
np. na te, przed którymi mo¿na siê chroniæ szczepionk¹ (jak HBV), oraz takie,
które takiego zabezpieczenia nie posiadaj¹ (jak HCV). Szkolenia powinny dotyczyæ kwestii, które mo¿na zastosowaæ w codziennej pracy. Za bardzo przydatny
uznano przyk³ad szkolenia dla stomatologów, które mia³o bardzo klarownie nakreœlony i praktyczny cel: poprawê umiejêtnoœci w zakresie sterylizacji, pakietowania i dezynfekcji. Aby nauczyciele w szko³ach, czy ogólnie prowadz¹cy szkolenia, mogli podo³aæ tak wysoko postawionym wymaganiom, zmiany powinny
obj¹æ równie¿ ich kszta³cenie oraz dedykowane im szkolenia. Bardzo du¿a jest
rola kszta³cenia ustawicznego – zarówno w sektorze edukacji, jak i w sektorze
medycznym.
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Podsumowanie
Analiza danych pozwala na sformu³owanie wniosków dot. zasadnoœci wprowadzenia zmian w systemie edukacji, nadzoru, leczenia, regulacji prawnych, finansowania, organizacji prewencji zaka¿eñ krwiopochodnych.
Tabela 4.1.
Lista priorytetów (wybrana w oparciu o przypisanie wartoœci punktowej problemowi)
Legenda kolorystyczna dotycz¹ca poni¿szej tabeli
legislacja

edukacja

organizacja

Zagadnienie
16. Nale¿y uruchomiæ kampanie medialne i spo³eczne (wspó³organizowane
przez organizacje pozarz¹dowe) skierowane do szerokiej grupy odbiorców
– powinny byæ one emitowane w telewizji (spoty, w¹tki w popularnych
serialach), w mediach spo³ecznoœciowych; nale¿y zadbaæ o to, by kana³,
przekaz i jego forma by³y dostosowane do grupy wiekowej); cel: zwrócenie
uwagi na problem, walka ze stereotypami, poprawa dostêpu do leczenia
dla osób zaka¿onych.
29. Nale¿y u³atwiæ dostêp do diagnostyki i usprawniæ uruchomienie procedur poekspozycyjnych/ leczenia – pomóc mog¹ w tym np. ogólnodostêpne
‘kalkulatory szacowania ryzyka zaka¿enia’ (do samodzielnego wype³nienia,
dostêpne w internecie lub gabinetach lekarskich) wraz z instrukcj¹,
co robiæ (gdzie siê zg³osiæ), ¿eby dowiedzieæ siê wiêcej, przeprowadziæ
pe³n¹ diagnostykê i ewentualnie rozpocz¹æ leczenie.
7. Potrzebne jest ujêcie HCV w zakresie podstawowej profilaktyki zdrowotnej – lekarze POZ powinni móc zlecaæ odpowiednie testy diagnostyczne,
powinni te¿ posiadaæ wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie informowania
pacjentów o prawid³owych zachowaniach (szczególnie w przypadku
stwierdzenia lub podejrzenia zaka¿enia); konieczne jest te¿ udro¿nienie
dostêpu do konsultacji lekarskiej i do weryfikacji podejrzeñ pod k¹tem
zaka¿enia; cel: powstrzymanie rozprzestrzeniania zaka¿eñ, prawid³owa
opieka nad osobami zaka¿onymi.
1. Nale¿y zdefiniowaæ grupy wymagaj¹ce specjalnych regulacji prawnych
nie poprzez stosunek pracy (np. pracownik/ pracodawca) czy zawód
(np. pielêgniarka epidemiologiczna), ale poprzez wykonywane czynnoœci
– tak, by odpowiednie regulacje objê³y np. personel sprz¹taj¹cy czy inne
grupy z sektora pozamedycznego; cel: dostosowanie przepisów do sytuacji
na rynku pracy (ró¿norodne formy zatrudnienia, outsourcing) i do dynamicznie zmieniaj¹cych siê realiów (nowe zawody, nowe wyzwania).

finanse

liczba
g³osów

18

13

11

11
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20. Szkolenia specjalistyczne dla osób wykonuj¹cych czynnoœci zawodowe
z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek powinny k³aœæ nacisk na praktykê i uczyæ
np., jak prawid³owo przeprowadziæ dezynfekcjê; cel: przystosowanie
personelu specjalistycznego do wykonywanego zawodu, zrozumienie
wagi zagro¿eñ, nabywanie prawid³owych postaw i zachowañ – ju¿ na
poziomie szczegó³owym, nastawionym na konkretne typy zagro¿eñ
(HCV, HBV, HIV…).
25. Nale¿y dokonaæ – wspólnie z ekspertami GIS i przedstawicielami
Polskiego Stowarzyszenia Pielêgniarek Epidemiologicznych – przegl¹du
zalecanych procedur postêpowania w szpitalach i poradniach w zakresie
zapobiegania zaka¿eniom krwiopochodnym; dotyczy to szczególnie tych
jednostek, których dzia³anie zosta³o w badaniach epidemiologicznych
powi¹zane ze statystycznie znamiennym podwy¿szeniem ryzyka zaka¿enia.

5

5

27. Niezbêdne jest udro¿nienie dostêpu wszystkich HCV(+) do konsultacji
lekarskiej i do sprawdzenia obecnoœci zaka¿enia, a dla osób ze wskazaniami
do dalszej opieki medycznej, przyjazne pacjentowi u³atwienia w przechodzeniu kolejnych etapów na drodze od wykonania badania diagnostycznego
do terapii zaka¿eñ HCV i chorób zwi¹zanych z tym zaka¿eniem.

5

8. Nale¿y pod¹æ kroki nastawione na optymalizacjê badañ przesiewowych
dla zwiêkszenia liczby wykrytych zaka¿eñ przy minimalizacji zwi¹zanych
z tym kosztów.

4

14. Potrzebna jest edukacja spo³eczna nt. osób zaka¿onych; cel:
przeciwdzia³anie dyskryminacji i stygmatyzacji

4

15. Niezbêdne jest rozpowszechnienie dzia³añ o charakterze „harm
reduction” w stosunku do osób uzale¿nionych; przeciwdzia³anie stygmatyzacji tych osób i udro¿nienie dostêpu dla zaka¿onych HCV do terapii.

4

19. Potrzebne jest przygotowanie odpowiednich programów i systematyczne okresowe szkolenia personelu medycznego (lekarzy i pielêgniarek),
ale tak¿e pozosta³ego personelu szpitalnego w zakresie zapobiegania
zaka¿eniom krwiopochodnym z uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa personelu
i pacjentów; odbycie takiego szkolenia powinno stanowiæ wymóg dopuszczenia do kontaktu z pacjentami (np. w ramach obowi¹zków, funkcjonuj¹cych w zespo³ów ds. zaka¿eñ etc.).

4

5. Nale¿y wprowadziæ zasadê odpowiedzialnoœci indywidualnej za wype³nianie wytycznych i przepisów; cel: zwiêkszenie zaanga¿owania
w przestrzeganie przepisów i wymogów sanitarnych.

3

11. Nale¿y wprowadziæ programy typu life-long learning, profilaktykê,
które obejmowa³yby ró¿ne grupy wiekowe (od przedszkola po seniorów);
sugerowano wprowadzenie odrêbnego przedmiotu w szko³ach (przygotowanie do ¿ycia, edukacja zdrowotna, seksualna…); dzia³ania prowadzone
w tym zakresie by³yby nastawione na kszta³towanie praktycznych zachowañ
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia (prawid³owa dieta, dŸwiganie ciê¿arów,
pozycja przy biurku…); cel: kszta³towanie szeroko rozumianych pozytywnych zachowañ; za wzór stawiano tu przewa¿nie kraje skandynawskie.

3
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17. Potrzebne jest poszerzenie programu kszta³cenia w zakresie zapobiegania zaka¿eniom krwiopochodnym w uczelniach medycznych na wydzia³ach
lekarskich, stomatologicznych i pielêgniarskich oraz w szko³ach zdrowia
publicznego.

3

2. Nale¿y lepiej rozpisaæ role pomiêdzy instytucjami na poziomie lokalnym
(np. poprzez rozporz¹dzenia) cel: zachêta do wspó³pracy na poziomie
lokalnym, mechanizmy pozwalaj¹ce na unikanie duplikowania zadañ.

2

3. Nale¿y zmieniæ zadania i kryteria oceny pracodawcy (w³aœciciela
placówki) i (wspó³)pracownika w kontekœcie dbania o bezpieczeñstwo
sanitarne us³ug medycznych i pozamedycznych cel: ograniczenie tendencji
do oszczêdzania na kwestiach zwi¹zanych z profilaktyk¹ i prewencj¹
zaka¿eñ (np. szkolenia, inwestycje w bezpieczne technologie).

2

12. Nale¿y wprowadziæ temat zaka¿eñ krwiopochodnych do programu
nauczania higieny w szko³ach œrednich.

2

26. Potrzebny jest przegl¹d procedur kontrolnych odnosz¹cych siê
do zapobiegania zaka¿eniom krwiopochodnym w szpitalach i ambulatoriach
i rygorystyczna kontrola przestrzegania ich przez odpowiednio przeszkolonych kontrolerów powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
28. Powinien powstaæ/zostaæ rozpowszechniony centralny rejestr zaka¿eñ
– dla regionu i kraju pozwoli to na lepsze monitorowanie sytuacji
na bie¿¹co i podejmowanie ewentualnych dzia³añ zaradczych.
4. Nale¿y zmieniæ przepisy w zakresie prowadzenia kontroli – kontrole
powinny byæ czêste i niezapowiedziane, dotyczyæ praktycznych aspektów
wykonywania pracy, obejmowaæ identyfikacjê odpowiedzialnych (pracownik/ pracodawca); kontrole powinny siê koñczyæ instrukta¿em/zaleceniem
udzia³u w konkretnych szkoleniach; w przypadku stwierdzenia powtórnych
naruszeñ nale¿y karaæ winnych surowymi (ale stopniowalnymi w zale¿noœci
od przewinienia) karami finansowymi cel: nastawienie na praktyczne
aspekty wykonywania czynnoœci buduj¹cych bezpieczeñstwo sanitarne,
na poprawê jakoœci us³ug, na eliminowanie punktów us³ugowych
nie spe³niaj¹cych norm.
9. Nale¿y wprowadziæ podzia³ edukacji na ogóln¹, skierowan¹ do ca³ego
spo³eczeñstwa oraz specjalistyczn¹, dla przedstawicieli wybranych grup
zawodowych/wykonuj¹cych konkretne czynnoœci (wi¹¿¹ce siê z podwy¿szonym ryzykiem zaka¿eñ krwiopochodnych).

2

2

1

1

10. W kontekœcie ogólnej edukacji spo³ecznej nale¿y po³¹czyæ HCV
z innymi typami zaka¿eñ i zagro¿eñ, ogóln¹ higien¹ i zdrowym stylem
¿ycia cel: budowanie prawid³owych zachowañ ‘w ogóle’, bez inwestycji
w chronienie siê przed poszczególnymi zagro¿eniami (co jest trudne,
kosztowne, skazane na wyrywkowoœæ).

1

13. Potrzebne jest udostêpnianie i dostarczanie wiedzy z zakresu
promocji zdrowia w postaci drukowanej i elektronicznej w poczekalniach
szpitali i poradni (np. telebimy).

1
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21. Specjaliœci powinni uczestniczyæ w programach kszta³cenia ustawicznego; powinni przechodziæ okresowe obowi¹zkowe szkolenia praktyczne
(assessment + instrukta¿) dla osób wykonuj¹cych czynnoœci o podwy¿szonym ryzyku zaka¿eñ (w tym np. personel sprz¹taj¹cy) cel: utrzymanie
wysokiego poziomu wiedzy i umiejêtnoœci; identyfikacja i korygowanie
zachowañ nieprawid³owych, przeciwdzia³anie popadaniu w rutynê.
23. Nale¿y do³o¿yæ starañ, by szkolenia by³y atrakcyjne – powinno siê
wiêc opracowaæ wymogi dotycz¹ce szkoleñ z naciskiem na nastawienie
na praktykê, wykorzystanie atrakcyjnych materia³ów, przyk³adów z ¿ycia
cel: zwiêkszenie przydatnoœci szkoleñ i chêci udzia³u w nich.
30. Nale¿y odejœæ od kryterium ceny jako g³ównego elementu przy wyborze
dostawców i uwzglêdniæ jakoœæ w ocenie ofert cel: wyjœcie z impasu,
w którym niska cena skazuje instytucje na np. szkolenia niskiej jakoœci,
zakup bezpiecznego (nowoczesnego sprzêtu).

1

1

1

PODZIÊKOWANIA
Sk³adamy podziêkowania wszystkim ekspertom i praktykom uczestnicz¹cym
w projekcie na wszystkich jego etapach.
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ZG£ASZALNOŒÆ ZAKA¯EÑ HCV
W RAMACH RUTYNOWEGO NADZORU
EPIDEMIOLOGICZNEGO JAKO NARZÊDZIE
MONITOROWANIA EPIDEMIOLOGII HCV
W POLSCE
Dr hab. n. o zdr. Magdalena Rosiñska, prof. NIZP-PZH,
Lek. med. Ma³gorzata Stêpieñ
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
Wirus zapalenia w¹troby typu C (HCV) zosta³ odkryty w 1988 r., a testy laboratoryjne umo¿liwiaj¹ce wykrycie zaka¿enia sta³y siê dostêpne w 1989 r. [1].
Wczeœniej jednak zauwa¿ono, ¿e wiele z potransfuzyjnych zapaleñ w¹troby nie
jest wywo³ywanych ani wirusem typu A ani wirusem typu B [2]. Równie¿ analizy
filogenetyczne, wykonane du¿o póŸniej, wykaza³y, ¿e najprawdopodobniej szybkie
szerzenie siê wirusa typu C w Europie mia³o miejsce ju¿ w latach 60-tych, kiedy
zaczêto stosowaæ transfuzje krwi i produktów krwiopochodnych na szerok¹ skalê [3]. W momencie, gdy pojawi³a siê mo¿liwoœæ monitorowania wystêpowania
wirusa typu C nale¿y za³o¿yæ, ¿e by³ on ju¿ doœæ szeroko rozpowszechniony
w populacji.
Jest to o tyle istotne, ¿e z powodu bezobjawowego przebiegu lub wystêpowania jedynie nietypowych objawów, diagnostyka czêsto jest opóŸniona. Ma to
swoje konsekwencje kliniczne, ale jest równie¿ kluczow¹ trudnoœci¹ jeœli chodzi
o monitorowanie wystêpowania zaka¿eñ tym wirusem. W przypadku, gdy w populacji nagromadzi siê istotna liczba nierozpoznanych zaka¿eñ, wzrost liczby
rozpoznañ mo¿e byæ interpretowany albo jako zwiêkszaj¹ca siê liczba nowych
zaka¿eñ (przy tym samym poziomie testowania) albo jako zwiêkszenie dostêpnoœci diagnostyki. A wiêc jako tendencja niekorzystna lub jako sukces prowadzonych dzia³añ.
Sytuacja taka ma miejsce w Polsce, gdzie szacuje siê, ¿e w latach 2013-2015
oko³o 78% osób zaka¿onych w populacji nie jest tego œwiadoma [4]. Zwiêkszenie
liczby wykonywanych badañ mo¿e wiêc nieœæ za sob¹ wzrost liczby rozpoznañ.
W Polsce nieliczne prace odnosz¹ siê do liczby wykonanych badañ i czêstoœci
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wykrywania zaka¿eñ wœród badanych. Jednak¿e w dostêpnych opracowaniach,
w ostatnich latach notuje siê albo spadek czêstoœci wykrywania HCV wœród badanych albo stabiln¹ tendencjê, co mo¿e wskazywaæ na brak zwiêkszania siê
liczby nierozpoznanych zaka¿eñ w populacji [5,6].
Podobnie – porównania pomiêdzy regionami, a zw³aszcza porównania pomiêdzy krajami na podstawie rozpoznanych przypadków – nie w pe³ni oddaj¹ rzeczywiste ró¿nice w sytuacji epidemiologicznej. Porównuj¹c dwa wskaŸniki: nowych
rozpoznañ i rozpowszechnienie HCV w populacji, na poziomie europejskim otrzymuje siê zupe³nie odmienny obraz sytuacji – rozpowszechnienie HCV jest najwy¿sze na po³udniu Europy, podczas gdy wskaŸnik nowych rozpoznañ – na pó³nocy
[7,8].
Maj¹c na uwadze te ograniczenia nale¿y podkreœliæ, ¿e rutynowa zg³aszalnoœæ
nowo-rozpoznanych przypadków jest tylko jednym ze Ÿróde³ danych niezbêdnych do monitorowania sytuacji epidemiologicznej WZW C. Wed³ug ramowych
wytycznych WHO zg³aszanie nowych rozpoznañ stanowi jedno z szeœciu podstawowych Ÿróde³ danych, wraz z badaniami rozpowszechnienia, rejestrami zachorowañ na raka w¹trobowokomórkowego oraz marskoœæ w¹troby, medycznymi
danymi statystycznymi (np. liczba wykonanych testów diagnostycznych w kierunku HCV, liczba igie³ i strzykawek rozdanych u¿ytkownikom narkotyków), szczegó³owymi badaniami w zakresie bezpieczeñstwa procedur i modelowaniem matematycznym [9].
W rezultacie, sformu³owane poni¿ej cele prowadzenia nadzoru epidemiologicznego, oprócz zg³aszania nowych rozpoznañ HCV czêsto odnosz¹ siê do dodatkowych danych. Wœród celów nadzoru nale¿y wymieniæ:
A. identyfikacjê ognisk epidemicznych HCV na podstawie poszerzonego dochodzenia epidemiologicznego w przypadku zachorowañ ostrych;
B. okreœlenie grup spo³eczno-demograficznych szczególnie nara¿onych oraz dróg
przenoszenia zaka¿enia poprzez monitorowanie trendów nowych rozpoznañ,
a zw³aszcza zachorowañ ostrych z uwzglêdnieniem mo¿liwych nara¿eñ;
C. okreœlenie skutecznoœci strategii diagnostycznych wed³ug cech demograficznych (wiek, p³eæ, województwo) poprzez monitorowanie trendów nowych
rozpoznañ, w odniesieniu do innych Ÿróde³ danych;
D. okreœlenie skali obci¹¿enia chorob¹ i planowanie zasobów koniecznych do
spe³nienia potrzeb w zakresie leczenia na podstawie trendów liczby nowych
rozpoznañ, optymalnie w odniesieniu do innych Ÿróde³ danych.
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5.1. Ewolucja systemu nadzoru epidemiologicznego
nad wirusowym zapaleniem w¹troby typu C (WZW C)
w Polsce
WZW C jest rejestrowane w systemie nadzoru epidemiologicznego w Polsce od
pocz¹tku jego wykrywania. Nadzór nad t¹ jednostk¹ chorobow¹ podlega³ jednak¿e licznym przekszta³ceniom, które mog¹ prowadziæ do istotnych trudnoœci
interpretacyjnych. W tabeli 5.1. przedstawiono g³ówne aspekty adaptacji systemu nadzoru nad WZW C, wraz z okresem czasu wprowadzania kolejnych zmian.
Nale¿y zwróciæ uwagê na wdro¿enie obowi¹zku zg³aszania dodatnich wyników badañ przez kierowników laboratoriów. Obowi¹zek ten istnia³ przejœciowo
w latach 2006-2007, a nastêpnie zosta³ zawieszony, a¿ do 2014 r. Wprowadzenie
obowi¹zku zg³aszania przez laboratoria zwykle prowadzi do poprawy zg³aszalnoœci („uszczelnienie systemu”) i wzrostu liczby rejestrowanych przypadków.
Zmiany, które mia³y istotny wp³yw na obserwowane trendy, to równie¿ kolejne
modyfikacje definicji zachorowania do celów nadzoru epidemiologicznego.
Pocz¹tkowo, do 1997 r. WZW C nie by³o rejestrowane oddzielnie. Nastêpnie zg³oszeniom podlega³y wszystkie rozpoznawane zaka¿enia HCV oraz zachorowania
na WZW C, z tym, ¿e na podstawie zg³oszeñ lekarskich rozró¿niano „nosicieli”
oraz „zachorowania”. Centralnie wykazywane by³y tylko zg³oszenia „zachorowañ”, nawet jeœli „nosicielstwo” by³o zarejestrowane du¿o wczeœniej. Pierwsza
definicja zosta³a w Polsce wdro¿ona po wejœciu do Unii Europejskiej (UE) i obowi¹zywa³a od 2005 r. Kolejne zmiany i modyfikacje dotyczy³y najczêœciej implementacji zmian w ustawodawstwie europejskim, tj. dyrektywach zmieniaj¹cych
definicje chorób (Tab. 5.1.). Poni¿ej podano treœæ poszczególnych definicji [10]:
• Def. WZW C UE 2005 (Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2002 r. ustanawiaj¹ca
definicje przypadku w celu zg³aszania chorób zakaŸnych do sieci wspólnotowej
na podstawie decyzji 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dostêp:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002D0253):
Opis kliniczny: W przypadkach objawowych, obraz kliniczny odpowiadaj¹cy
zapaleniu w¹troby, np. ostre pojawienie siê objawów i ¿ó³taczki lub wzrost
aktywnoœci transaminaz.
Laboratoryjne kryteria rozpoznania: wykrycie przeciwcia³ swoistych dla HCV
(wirusa zapalenia w¹troby typu C) lub wykrycie kwasu nukleinowego HCV
w materiale klinicznym.
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Tabela 5.1.
Zmiany w nadzorze epidemiologicznym nad wirusowym zapaleniem w¹troby typu C
w Polsce w latach 2005-2016
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Zg³aszanie przypadków do stacji sanitarno-epidemiologicznych
WZW C (objawowe lub zaka¿enie wirusem typu C)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zgon z powodu WZW C

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Przypadki wykazywane w rutynowym raportowaniu (np. MZ-56)
WZW C (objawowe)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie 4 Nie4

Nowo wykryte zaka¿enia
wirusem typu C

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zgon z powodu WZW C

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Podmioty zobowi¹zane do zg³aszania
lekarz lub felczer rozpoznaj¹cy/podejrzewaj¹cy
WZW C

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

lekarz lub felczer rozpoznaj¹cy/podejrzewaj¹cy
zgon z powodu WZW C

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

kierownik laboratorium
stwierdzaj¹cego zaka¿enie
WZW C

Nie1 Tak1

Tak

Nie2

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak5

Tak

Tak

Definicje przypadku stosowane w nadzorze epidemiologicznym
Definicja WZW C UE 2005
(tylko zachorowania
objawowe)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Definicja nowo wykrytego
zaka¿enia HCV3

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Definicja WZW C UE 2008
(laboratoryjna)

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Definicja WZW C UE 2012
(laboratoryjna)

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Elektroniczny system rejestracji wywiadów
Aplikacja NADZÓR
1
2
3
4
5

Nie

Nie

Nie

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia Dz.U.2005 nr 186 poz.1563 z dnia 8 wrzeœnia 2005;
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia Dz.U.2007 nr 203 poz.1467 z dnia 17 paŸdziernika 2007;
Po raz pierwszy zg³aszane do Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej;
Przypadki objawowe nie s¹ rejestrowane odrêbnie, ale informacja o wyst¹pieniu objawów jest
odnotowywana dla nowo wykrywanych zaka¿eñ;
Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia Dz.U.2014 poz. 459 z dnia 25 marca 2014, obowi¹zek zg³aszania
przez kierowników laboratoriów zosta³ przywrócony od kwietnia 2014.
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Klasyfikacja przypadków: a) mo¿liwy: nie dotyczy; b) prawdopodobny: nie dotyczy; c) potwierdzony: przypadek objawowy potwierdzony laboratoryjnie.
Przyjmowana interpretacja: dla zapewnienia porównywalnoœci danych z wczeœniej rejestrowanymi „zachorowaniami”, za przypadek objawowy uznano wyst¹pienie dowolnych objawów klinicznych powi¹zanych przez lekarza z WZW
C lub wykrycie podwy¿szonego poziomu transaminaz u osoby, u której stwierdzono obecnoœæ przeciwcia³ anty-HCV dowolnym testem lub potwierdzono
obecnoœæ HCV-RNA. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w zwi¹zku z przyjêt¹ definicj¹,
u czêœci rejestrowanych przypadków mog³o brakowaæ ostatecznego potwierdzenia zaka¿enia HCV. Czêœæ przypadków rejestrowanych w danym roku dotyczy³a te¿ osób, u których zaka¿enie HCV stwierdzono wczeœniej, ale objawy wyst¹pi³y dopiero w momencie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym zg³oszenie.
• Def. Zaka¿enie HCV PL 2008 (Definicje przypadków chorób zakaŸnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, stosowane w 2008 r. Dostêpne na stronie
NIZP-PZH: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html):
Opis kliniczny: Brak objawów lub obraz kliniczny odpowiadaj¹cy zapaleniu
w¹troby.
Laboratoryjne kryteria rozpoznania: a) wykrycie przeciwcia³ swoistych dla
HCV (wirusa zapalenia w¹troby typu C) metod¹ immunoenzymatyczn¹ potwierdzone testem RIBA (lub innym testem wykorzystuj¹cym metodê immunoblot) LUB dodatni wynik testu RIBA (lub innego testu wykorzystuj¹cego
metodê immunoblot); b)wykrycie kwasu nukleinowego HCV w materiale klinicznym.
DLA PRZYPADKU PRAWDOPODOBNEGO: a) wykrycie przeciwcia³ swoistych dla
HCV metod¹ immunoenzymatyczn¹ (np. EIA, ELISA, CIA, MEIA, CMIA) ORAZ
nie wykluczenie ich obecnoœci metod¹ immunoblot.
Klasyfikacja przypadków: a) mo¿liwy: nie dotyczy; b) prawdopodobny: spe³nione kryterium laboratoryjne dla przypadku prawdopodobnego; c) przypadek potwierdzony laboratoryjnie.
Przyjmowana interpretacja: Na poziom centralny wykazywane by³y zg³oszone
po raz pierwszy nowo wykryte zaka¿enia (rozpoznanie postawione od 2008 r.).
Z uwagi na odstêp czasowy pomiêdzy pierwszym badaniem przesiewowym
a badaniem potwierdzaj¹cym – wykonywanym dopiero w opiece specjalistycznej – rejestrowano równie¿ przypadki, w których potwierdzenie nast¹pi³o
w roku 2008 lub póŸniej.
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• Def. WZW C UE 2008 (Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniaj¹ca
decyzjê 2002/253/WE w sprawie ustanowienia definicji przypadku w celu zg³aszania chorób zakaŸnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/
98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/426/WE). Dostêp: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1488811759629&uri=CELEX:32008
D042 6
Kryteria kliniczne: nie dotyczy.
Kryteria laboratoryjne: a) wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia
w¹troby typu C w surowicy krwi; b) wykazanie obecnoœci swoistych przeciwcia³ przeciw wirusowi zapalenia w¹troby typu C potwierdzone innym testem
w kierunku obecnoœci przeciwcia³.
Kryteria epidemiologiczne: nie dotyczy.
Klasyfikacja przypadku: a) mo¿liwy: nie dotyczy; b) prawdopodobny: nie dotyczy; c) potwierdzony: ka¿da osoba spe³niaj¹ca kryteria laboratoryjne.
Przyjêta interpretacja: Na poziom centralny wykazywane by³y wszystkie nowo
wykryte zaka¿enia. W zwi¹zku z brakiem kryterium klinicznego zg³oszeniem
wystarczaj¹cym do wykazania przypadku by³o zg³oszenie laboratoryjne, o ile
dotyczy³o ono wyniku badania ujêtego w definicji.
• Def. WZW C UE 2012 (Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 sierpnia 2012 r.
zmieniaj¹ca decyzjê 2002/253/WE ustanawiaj¹c¹ definicje przypadku w celu
zg³aszania chorób zakaŸnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr
2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/506/UE). Dostêp: http:/
/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1488543298281&uri=CELEX:
32012D050 6
Kryteria kliniczne: nie dotyczy
Kryteria laboratoryjne: a) wykrycie kwasu nukleinowego wirusa zapalenia
w¹troby typu C w surowicy krwi (HCV-RNA); b) wykrycie antygenu rdzeniowego
wirusa zapalenia w¹troby typu C (HCV-core); c) wykazanie obecnoœci swoistych
przeciwcia³ przeciw wirusowi zapalenia w¹troby typu C (anty-HCV) potwierdzone innym testem w kierunku obecnoœci przeciwcia³ (np. immunoblot)
u osób starszych ni¿ 18 miesiêcy, bez dowodu zwalczenia zaka¿enia.
Kryteria epidemiologiczne: nie dotyczy.
Klasyfikacja przypadku: a) mo¿liwy: nie dotyczy; b) prawdopodobny: nie dotyczy; c) potwierdzony: ka¿da osoba spe³niaj¹ca kryteria laboratoryjne.
Przyjêta interpretacja: Nie wykazuje siê przypadków przebytego, wyeliminowanego zaka¿enia, rozpoznanych na podstawie dodatniego wyniku badania
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w kierunku przeciwcia³ anty-HCV i negatywnego wyniku badania w kierunku
HCV-RNA lub negatywnego badania w kierunku antygenu rdzeniowego HCV.
W okresie 2009-2014 zg³oszenia WZW C by³y wykazywane wed³ug dwóch definicji – definicji UE 2005 i definicji UE 2008. Ten przejœciowy etap zosta³ wprowadzony w celu utrzymania mo¿liwoœci analizy trendów w czasie. Pomimo pocz¹tkowych trudnoœci z klasyfikacj¹ przypadków wed³ug nowej definicji, analiza przeprowadzona w 2011 r. wykaza³a, ¿e Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
(PSSE) prawid³owo sklasyfikowa³y 96,7% zg³oszonych przypadków jako spe³niaj¹ce
lub nie spe³niaj¹ce definicji UE 2008 [11]. Wprowadzona w 2012 r. modyfikacja
definicji z 2008 r. wysz³a naprzeciw opracowaniu i coraz czêstszemu stosowaniu
testów komercyjnych w kierunku antygenu rdzeniowego HCV [12]. Z uwagi na
brak stosowania w praktyce klinicznej w Polsce tych testów (zw³aszcza przed
2014 r.) nale¿y uznaæ, ¿e zmiana definicji z UE 2008 na UE 2012 w 2014 r. nie
mia³a w Polsce wp³ywu na obserwowane trendy wykrywanych zaka¿eñ.
Przyjête przez Europejsk¹ sieæ nadzoru nad WZW C zasady zak³adaj¹ równie¿
zró¿nicowanie przypadków jako ostrych, przewlek³ych lub o nieznanym czasie
trwania wed³ug nastêpuj¹cych zasad [8]:
• przypadek ostry: wykazanie serokonwersji HCV (negatywny wynik testy
w kierunku HCV do 12 miesiêcy przed wynikiem dodatnim) LUB wykrycie
HCV-RNA lub antygenu rdzeniowego HCV w próbce, w której nie wykryto
przeciwcia³ anty-HCV;
• przypadek przewlek³y: wykrycie HCV-RNA lub antygenu rdzeniowego HCV
w dwóch próbkach od pacjenta w odstêpie 12 miesiêcy (jeœli przypadek
zosta³ zg³oszony dopiero przy drugim wyniku);
• przypadek o nieokreœlonym czasie trwania: ka¿dy nowo rozpoznany przypadek, którego nie mo¿na sklasyfikowaæ jako ostry lub przewlek³y.
Definicja ta z punktu widzenia praktycznego zastosowania w Polsce jest niestety ma³o przydatna. Z uwagi na rzadkie wykonywanie badañ w kierunku HCV
w populacji polskiej, niezwykle rzadko mo¿na uchwyciæ moment serokonwersji.
Rzadko równie¿ pozyskiwane s¹ informacje dotycz¹ce powtórnych badañ. Z drugiej jednak strony, informacja o zachorowaniach ostrych jest cenna z punktu
widzenia zarówno wdro¿enia dochodzenia epidemiologicznego, jak równie¿ œledzenia bie¿¹cych dróg przenoszenia zaka¿enia. St¹d te¿ na potrzeby nadzoru
epidemiologicznego w Polsce przyjêto nastêpuj¹c¹, poszerzon¹ i mniej swoist¹
definicjê [13]:
przypadek zg³oszony przez lekarza jako ostre WZW C, który:
• spe³nia kryteria europejskie;
LUB
• objawowy przypadek WZW C, w którym wyst¹pi³a ¿ó³taczka lub podwy¿szona aktywnoœæ transaminaz (> 350 IU/ml lub ALT>10N).
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Z punktu widzenia celów nadzoru epidemiologicznego, istotne jest nie tylko
rozpoznanie ostrego i przewlek³ego WZW C, ale tak¿e wyodrêbnienie przypadków przewlek³ych rozpoznanych póŸno, u których dosz³o ju¿ do znacznego uszkodzenia w¹troby. Brak elektronicznego systemu przekazywania danych spowodowa³, ¿e pomimo zbierania danych indywidualnych przez Pañstwow¹ Inspekcjê
Sanitarn¹ (PIS) na poziomie powiatu, baza danych na poziomie krajowym zawiera³a jedynie podstawowe informacje, co istotnie ogranicza³o mo¿liwoœci szczegó³owej analizy sytuacji epidemiologicznej. W 2016 r. wprowadzono w nadzorze
elektroniczn¹ aplikacjê, umo¿liwiaj¹c¹ wprowadzanie danych zebranych w ramach wywiadów epidemiologicznych bezpoœrednio do centralnej bazy danych
(Tab. 5.1.). Umo¿liwi to podjêcie w przysz³oœci szczegó³owych analiz dotycz¹cych stanu klinicznego przy rozpoznaniu, w tym m. in. kwalifikacji przypadków
jako póŸnych rozpoznañ. Dodatkowo, tworzona baza pos³u¿y do analiz epidemiologicznych dotycz¹cych prawdopodobnych dróg przenoszenia zaka¿eñ. Informacja pozyskiwana podczas wywiadu obejmuje bowiem pytania dotycz¹ce mo¿liwych ekspozycji – podczas zabiegów medycznych jak i niemedycznych, a tak¿e
przyjmowania substancji odurzaj¹cych we wstrzykniêciach. Monitorowanie tej
ostatniej grupy ma szczególne znaczenie w zwi¹zku z wyj¹tkowo wysokim rozpowszechnieniem zaka¿eñ HCV, a tak¿e doœwiadczeniami krajów Europy Zachodniej, gdzie do wiêkszoœci zaka¿eñ HCV dochodzi w³aœnie w tej grupie [8].

5.2. Dodatkowe Ÿród³a danych
W poni¿szym zestawieniu wykorzystano dane z rutynowego nadzoru epidemiologicznego nad WZW C, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na trendy wykrywania WZW C
w ostatnich latach, przy zastosowaniu definicji UE 2008 zmodyfikowanej w 2012 r.
Dodatkowo pos³u¿ono siê wynikami dwóch badañ przekrojowych w populacji
ogólnej: wykonanego w latach 2010/11 (grant NCN nr N N404 191636, kierownik
prof. Kazimierz Madaliñski) [14] oraz w latach 2013/14 (grant SPPW, nr KIK-35,
kierownik modu³u dr hab. Magdalena Rosiñska) [15]. Wykorzystano oszacowania
rozpowszechnienia zaka¿enia HCV (potwierdzone obecnoœci¹ HCV-RNA) wed³ug
p³ci, wieki i miejsca zamieszkania (miasto-wieœ).

5.3. Wystêpowanie WZW C w Polsce – trendy i charakterystyka
demograficzna
Dane dotycz¹ce wystêpowania WZW C w Polsce wykazuj¹ doœæ stabiln¹ tendencjê wzrostow¹, niezale¿nie od zastosowanej definicji (Ryc. 5.1.).
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Rycina 5.1.
Liczba nowo rozpoznanych przypadków WZW C w Polsce, w latach 1997-2016, w zale¿noœci od definicji (UE 2005, UE 2008/12, zachorowania ostre)

Zwracaj¹ uwagê wzrosty liczby rozpoznañ ponad poziom, którego mo¿na by³oby oczekiwaæ na podstawie ogólnego trendu, w latach 2005-2007 i nastêpnie
od 2014 r. Nie jest to do koñca wyjaœnione zjawisko, ale zbiega siê ono w czasie
z wprowadzeniem obowi¹zku zg³oszeñ dodatnich wyników badañ przez kierowników laboratoriów. Wzrosty te mo¿na wiêc zinterpretowaæ w kategoriach poprawy zg³aszalnoœci.
Ogólny trend wzrostowy, bior¹c pod uwagê niezale¿nie uzyskane wyniki dotycz¹ce czêstoœci wykrywania zaka¿eñ wœród testowanych [5,6], wskazuj¹ raczej
na wzrost rozpoznawalnoœci ni¿ zwiêkszon¹ transmisjê wirusa. Niestety, wzrost
rozpoznawalnoœci dotyczy g³ównie przypadków objawowych, a wiêc najprawdopodobniej póŸnych rozpoznañ, a podobne trendy wykazuje umieralnoœæ z powodu WZW C [16].
Z kolei jedynie kilkadziesi¹t (do 100 przypadków rocznie) jest zg³aszanych
jako zachorowania ostre i spe³nia kryteria definicji przypadku ostrego stosowanego w Polsce (g³ównie kryterium ostrego wyst¹pienia objawów klinicznych).
Bior¹c pod uwagê, ¿e objawy ostrego WZW wystêpuj¹ u oko³o 10-15% zaka¿onych, mo¿na domniemywaæ, ¿e roczna liczba nowych zaka¿eñ w Polsce oscyluje
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wokó³ 1000. W tej sytuacji mo¿na stwierdziæ, ¿e wykrywa siê wiêksz¹ liczbê
zaka¿eñ ni¿ liczba nowych transmisji, wiêc pula osób z nierozpoznanym zaka¿eniem ulega zmniejszeniu. Z kolei w zwi¹zku z tym, ¿e osoby u których rozpoznano
zaka¿enie podlegaj¹ obecnie skutecznemu leczeniu, w perspektywie kilku lat,
mo¿na siê spodziewaæ niewielkiego spadku rozpowszechnienia HCV w Polsce.
Zwraca uwagê du¿e zró¿nicowanie geograficzne, jeœli chodzi o liczbê nowo
rozpoznawanych zaka¿eñ w przeliczeniu na 100 tys. mieszkañców (Ryc. 5.2.).
Ogólnie rozpoznawalnoœæ w 2015 r. by³a wy¿sza w województwach zachodniej
Polski, ni¿ na wschodzie i po³udniu kraju. Ró¿nica wskaŸnika nowych rozpoznañ
na 100 tys. mieszkañców pomiêdzy województwem o najni¿szym wskaŸniku
(Ma³opolskie; 5,1) a województwem o najwy¿szym wskaŸniku (Kujawsko-Pomorskie; 22,5) by³a ponad czterokrotna. Na ró¿nice te mog¹ sk³adaæ siê trzy elementy: ró¿nice w czêstoœci wystêpowania HCV w populacji poszczególnych województw, ró¿nice w dostêpnoœci testowania oraz ró¿nice w funkcjonowaniu
nadzoru epidemiologicznego. Du¿e znaczenie wydaje siê mieæ zró¿nicowanie
dostêpnoœci i wykonywania badañ w kierunku HCV. Zwraca równie¿ uwagê, ¿e
w niektórych województwach wskaŸnik nowych rozpoznañ w latach 2013-2015
wzrós³ ponad trzykrotnie (Ryc. 5.2.), przy czym liczba zachorowañ na ostre WZW
C pozosta³a bez zmian. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e wzrost ten g³ównie odpowiada
poprawie rozpoznawalnoœci przewlek³ego WZW C.
WskaŸnik nowo rozpoznanych zaka¿eñ w latach 2013-2015 by³ o 60% wy¿szy
ni¿ w latach 2010-2012. Porównuj¹c tendencjê tego wskaŸnika wed³ug p³ci
i wieku stosunkowo istotniejszy wzrost wyst¹pi³ w starszych grupach wieku oraz

Rycina 5.2.
WskaŸnik nowo rozpoznawanych zaka¿eñ HCV (wg. Def. UE 2008/12) w 2015 r. oraz trend
tego wskaŸnika w latach 2013-2015, w województwach
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wœród kobiet (Tab. 5.2.). Szczególnie wysoki wzrost rozpoznawania wyst¹pi³ wœród
kobiet powy¿ej 55 r.¿. – o 120% w grupie wieku 55-74 lat i o 210% w grupie wieku
powy¿ej 75 r.¿. W tej ostatniej grupie jednak – we wczeœniejszych latach – wskaŸnik
znajdowa³ siê na zdecydowanie najni¿szym poziomie w porównaniu z pozosta³ymi
grupami wieku. W m³odszych grupach wiekowych relatywnie wiêkszy wzrost
(o 80%) wyst¹pi³ wœród kobiet w wieku 25-34 lata. Jest to równie¿ jedyna grupa,
w której odnotowano istotnie wiêcej nowych rozpoznañ zaka¿eñ (Def. UE 12) ni¿
przypadków objawowych (Def. UE 05) [16]. Mo¿e to wynikaæ z wprowadzenia
w 2012 r. programu badañ przesiewowych kobiet ciê¿arnych [17]. Wed³ug danych
Narodowego Funduszu Zdrowia zakres wykonywania tych badañ jest nie zadowalaj¹cy. W ramach NFZ badanych jest kilkanaœcie procent grupy docelowej
[18]. Mimo to, obok badañ kandydatów na dawców krwi, jest to w chwili obecnej jedyny szerzej zakrojony program badañ przesiewowych w kierunku HCV
w naszym kraju.
Tabela 5.2.
Œredni roczny wskaŸnik nowo rozpoznawanych zaka¿eñ na 100 tys. mieszkañców, w latach
2010-2012 i 2013-2015 (Def. UE 2008/12)
WskaŸnik nowo rozpoznanych zaka¿eñ
na 100 000
2010-2012

2013-2015

Relatywna
zmiana
wskaŸnika

15-24

7,3

5,2

-30%

25-34

8,6

11,9

+40%

35-54

8

13

+60%

55-75

6,8

11,3

+70%

75+

4,3

6,9

+60%

15-24

5,6

6,4

+10%

25-34

6,9

12,4

+80%

35-54

7,1

10,1

+40%

55-75

6,1

13,3

+120%

75+

1,8

5,5

+310%

7

11

+60%

Wieœ

1,6

6,1

+280%

Ogó³em

5,8

9,1

+60%

Mê¿czyŸni w wieku:

Kobiety w wieku:

Miejsce zamieszkania:
Miasto
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5.4. Wykrywalnoœæ WZW C – nowe rozpoznania
a rozpowszechnienie w populacji
Rozpatruj¹c wskaŸnik nowo rozpoznanych zaka¿eñ w aspekcie wykrywalnoœci,
informacjê o nowych rozpoznaniach mo¿na odnieœæ do rozpowszechnienia
w populacji. Oszacowanie rozpowszechnienia HCV w populacji Polski – wed³ug
cech demograficznych – by³o dostêpne w nastêpuj¹cych okresach czasu 2010/11
[14] i 2013/14 [15]. Szacunkowa liczba zaka¿onych w populacji by³a zbli¿ona
w obu okresach – nieco wy¿sza w 2010/11 (0,6%) ni¿ w 2013/14 (0,5%). Odpowiada to w przybli¿eniu 185 tys. i 165 tys. zaka¿eniom osób doros³ych w skali kraju,
choæ ró¿nica znajduje siê na granicy b³êdów oszacowañ. Odnosz¹c liczby rozpoznañ do liczby zaka¿eñ w populacji, uwidacznia siê wyraŸna poprawa wykrywalnoœci. W latach 2010-2011 rozpoznawano rocznie 9,2 nowe zaka¿enia na 1000
zaka¿eñ w populacji, podczas gdy w latach 2013-2014 – 19,4 (Ryc. 5.3.).

Rycina 5.3.
Roczna liczba rozpoznañ na 1000 osób zaka¿onych w populacji w Polce w latach 2010-2011 i 2013-2014, wed³ug cech demograficznych

Szczególnie zwraca uwagê poprawa wskaŸnika wœród kobiet – od 7,7 na 1000
zaka¿onych w populacji w latach 2010-2011 do 23,5 w latach 2013-2014. Jeœli
chodzi o rozk³ad wiekowy to wzrost najsilniej uwidoczni³ siê w grupie wieku
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45-64 – od 11,3 do 29,5. Wzrost wykrywalnoœci by³ wiêkszy na terenach wiejskich
(ponad 3-krotny), ni¿ miejskich (o 85%). Wykrywalnoœæ na terenach wiejskich
pozostaje jednak na znacznie ni¿szym poziomie ni¿ na terenach miejskich, odpowiednio 16,5 i 23,4 na 1000 zaka¿eñ w populacji. Wskazuje to na potrzebê
szczególnego uwzglêdnienia tych obszarów podczas planowania badañ przesiewowych w kierunku HCV. W latach 2013-2014 mo¿liwe by³o, dodatkowo, obliczenie wskaŸnika nowych rozpoznañ w odniesieniu do nierozpoznanych wczeœniej
zaka¿eñ w populacji – wyniós³ on 25 na 1000 [4]. Pomimo poprawy nale¿y stwierdziæ, ¿e wskaŸniki wykrywalnoœci pozostaj¹ nadal na bardzo niskim poziomie.
Brak poprawy mo¿liwoœci diagnostycznych i dostêpu do leczenia mo¿e prowadziæ
do zwiêkszaj¹cych siê kosztów spo³ecznych póŸnych nastêpstw zaka¿enia w kolejnych latach [19].

Podsumowanie
Z uwagi na przebieg kliniczny choroby, liczba rozpoznañ uzale¿niona jest od
liczby wykonywanych testów. St¹d te¿, dane dotycz¹ce zaka¿eñ wykrytych w roku,
nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie liczby wykonywanych badañ oraz liczby osób
zaka¿onych w populacji.
W ostatnich latach uwidoczni³ siê trend wzrostowy liczby nowo rozpoznanych
zaka¿eñ, który przy braku istotnych zmian rozpowszechnienia HCV mo¿e wskazywaæ na poprawê rozpoznawalnoœci. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e nawet
w latach 2013-2014 liczba nowych rozpoznañ osi¹gnê³a jedynie poziom 19,4 rozpoznania rocznie na 1000 zaka¿eñ w populacji (25 na 1000 nierozpoznanych
zaka¿eñ w populacji).
Poprawa wykrywalnoœci uwidoczni³a siê zw³aszcza wœród kobiet, g³ównie
w starszych grupach wieku, ale te¿ wœród kobiet w wieku rozrodczym. Zwiêkszona rozpoznawalnoœæ w grupie m³odszych kobiet mo¿e wi¹zaæ siê z wdro¿eniem
w 2012 r. standardu opieki oko³oporodowej, który obejmuje równie¿ badanie
w kierunku HCV.
WskaŸnik nowo wykrywanych zaka¿eñ wykazuje du¿e zró¿nicowanie terytorialne, z du¿ym prawdopodobieñstwem zwi¹zane z dostêpnoœci¹ diagnostyki.
Wykrywalnoœæ jest równie¿ ni¿sza na terenach wiejskich (16,5 na 1000 zaka¿onych w populacji) ni¿ miejskich (23,4 na 1000 zaka¿onych w populacji). Wskazuje to na nierównoœci w zdrowiu, które powinny zostaæ wziête pod uwagê przy
planowaniu programów profilaktycznych, w szczególnoœci dotycz¹cych usprawnienia diagnostyki w kierunku HCV.
W najbli¿szej perspektywie mo¿liwe bêdzie uzyskanie istotnych informacji
dotycz¹cych nowych rozpoznañ WZW C w Polsce. Dotyczy to w szczególnoœci:
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a. mo¿liwoœci okreœlenia okolicznoœci wykrycia zaka¿enia, co pozwoli zweryfikowaæ skutecznoœæ dzia³añ maj¹cych na celu poprawê diagnostyki WZW C
w Polsce;
b. przynale¿noœci do grup szczególnego ryzyka, m.in. u¿ytkowników narkotyków;
c. stanu klinicznego przy rozpoznaniu, co pozwoli monitorowaæ póŸne rozpoznania, a tak¿e uœciœli oszacowania kosztów zaka¿enia.

PODZIÊKOWANIA
Praca zosta³a wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2017 Statutowych Badañ Naukowych NIZP-PZH.
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MOTTO
¯ycie jest trudn¹ lekcj¹, której nie mo¿na siê nauczyæ. Trzeba j¹ prze¿yæ
Stefan ¯eromski (1864-1925)

Do priorytetowych zadañ w XXI wieku dla pielêgniarstwa epidemiologicznego
nadal pozostaje nadzór nad zaka¿eniami zwi¹zanymi z opiek¹ zdrowotn¹ (ang.
HAI – Healthcare Assosiated Infection), w tym zaka¿eñ szpitalnych zwi¹zanych
ze stosowanymi urz¹dzeniami (ang. device-related HAI)) rozumiany jako aktywna prewencja i ograniczanie ryzyka nabycia i rozwoju zdarzeñ niepo¿¹danych
(w tym zaka¿eñ jatrogennych, definiowanych jako dowolna choroba lub patologia zwi¹zana z obecnoœci¹ zarazka/czynnika alarmowego lub jego produktów
w zwi¹zku z kontaktem z obiektami opieki zdrowotnej, zabiegami opieki zdrowotnej lub leczniczymi) [1].
Zaka¿enia nabyte w szpitalu to te zaka¿enia, które pojawi³y siê po zastosowaniu postêpowania terapeutycznego w szpitalu lub s¹ zwi¹zane z pobytem pacjenta w podmiocie leczniczym. Najczêœciej zaka¿enie uznaje siê za szpitalne,
je¿eli wyst¹pi³o w ci¹gu 48-72h od przyjêcia lub 30-90 dni od naruszenia ci¹g³oœci tkanek b¹dŸ zastosowania biomateria³ów [1,2]. Do zaka¿eñ o d³ugim okresie
wylêgania zalicza siê zapalenia w¹troby (WZW B, WZW C). Okres wylêgania po
zaka¿eniu wirusem HCV wynosi od 4 do 20 tygodni, œrednio 7-8 tygodni. HCV-RNA
wykrywa siê ju¿ po 1-3 tygodniach od zaka¿enia, a przeciwcia³a anty-HCV dopiero po 4-10 tygodniach. W Polsce, zapadalnoœæ na WZW C w 2012 r. wynosi³a
6,12/100.000, by w 2013 r. osi¹gn¹æ poziom 6,83-7,03/100.000 ludnoœci [3,4].
Aktywne zaka¿enie, poprzez obecnoœæ HCV-RNA we krwi, wystêpuje u oko³o
0,6% mieszkañców Polski, co oznacza ponad 230 tys. doros³ych Polaków [5].
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W Polsce dominuje genotyp (GT)1. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e oko³o 20-40%
ostrych zaka¿eñ HCV ustêpuje samoistnie [5]. Szacuje siê, ¿e z powodu zwiêkszaj¹cej siê zapadalnoœci na WZW C, bêdzie równie¿ wzrasta³a liczba marskoœci
i nowotworów w¹troby (a tym samym zgonów) co wp³ynie realnie na generowanie wiêkszych kosztów zwi¹zanych z tym zaka¿eniem.
Wed³ug przyjêtej klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych z 2005 r.
(Dz. U. Nr 81, poz.716 z póŸn.zm) oraz Dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 wrzeœnia 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem zwi¹zanym z nara¿eniem na dzia³anie czynników biologicznych w miejscu pracy, HCV zosta³ zaliczony do trzeciej grupy zagro¿enia.
Grupa ta obejmuje czynniki, które mog¹ wywo³ywaæ choroby u ludzi, s¹ niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istniej¹ w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia.
Ryzyko wyst¹pienia zaka¿eñ nabytych w szpitalu pozostaje w precyzyjnym
zwi¹zku z rodzajem wykonywanych u pacjentów zabiegów diagnostycznych
i terapeutycznych. Obecnie w Unii Europejskiej wystêpuje rocznie oko³o 4 mln
przypadków HAIs, z czego oko³o 37 tys. stanowi bezpoœredni¹ przyczynê zgonu
[6,7]. Powik³ania WZW C stanowi¹ – wed³ug szacunków WHO – przyczynê ponad
350 tys. zgonów rocznie, z czego 86 tys. zgonów dotyczy Europy [8]. W Polsce,
w 2012 r. odnotowano – wed³ug G³ównego Urzêdu Statystycznego (GUS) – 217
zgonów spowodowanych WZW C. W 2013 r. odnotowano ju¿ tylko 175 zgonów
z powodu WZW C, zwanym te¿ cichym zabójc¹ [4].
W Europie, wed³ug ekspertów z Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób ZakaŸnych (ESCMID), wspó³czynnik zachorowalnoœci wyst¹pienia zaka¿enia nabytego w szpitalu waha siê od 4,6% do 9,3% [2].
Infekcje WZW C rejestrowane s¹ od 0,1% do 20% [9] i wystêpuj¹ g³ównie w grupie wiekowej 11-59 lat. Wirusowe zapalenie w¹troby typu C czêœciej wystêpuj¹
w populacji mê¿czyzn ni¿ kobiet oraz dwukrotnie czêœciej wœród mieszkañców
miast ni¿ mieszkañców wsi. Dlatego tak wa¿nym elementem w minimalizowaniu
wystêpowania zaka¿eñ krwiopochodnych – w tym WZW C – w pracy pielêgniarki
epidemiologicznej jest ich monitorowanie (ang. surveillance) w celu oceny ryzyka nabycia oraz zaka¿enia i wdra¿ania efektywnych dzia³añ profilaktycznych.
Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób
zakaŸnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz.1570 z póŸn.zm.) definiuje ca³¹ paletê
obowi¹zków dla pielêgniarek epidemiologicznych w zakresie budowy i wdro¿enia kompleksowego systemu zapobiegania i zwalczania zaka¿eñ szpitalnych oraz
wdro¿enia standardów proceduralnych w zakresie profilaktyki i kontroli zaka¿eñ, a tak¿e prowadzenia kontroli wewnêtrznej.
W Polsce, wed³ug danych Polskiego Towarzystwa Zaka¿eñ Szpitalnych (PTZS),
czêstoœæ zaka¿eñ szpitalnych wystêpuje na poziomie 7-10%, a wskaŸnik œmier-

118

Aspekty systemowe i ekonomiczne WZW typu C w Polsce...

telnoœci dla wszystkich form klinicznych zaka¿eñ to oko³o 6,9% [10]. Obecnoœæ
HCV-RNA i anty-HCV dotyczy 26% pacjentów szpitalnych oraz 66% leczonych
w lecznictwie otwartym [11]. St¹d najczêœciej do zaka¿eñ wirusem HCV w Polsce
dochodzi w podmiotach leczniczych. Niewielka liczba zaka¿eñ WZW C dotyczy
gabinetów kosmetycznych, wykonywania tatua¿y czy iniekcyjnego przyjmowania
œrodków odurzaj¹cych. Pielêgniarka epidemiologiczna jest aktywna w dzia³aniach na rzecz profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia z zakresu zaka¿eñ krwiopochodnych, równie¿ poza swoim obszarem dzia³ania, jakim jest zak³ad pracy.
Uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu prewencji zaka¿eñ krwiopochodnych, dedykowanych pracownikom kosmetologii, zak³adom tatua¿u i piercingu.
Wed³ug Kierownika Renaty Cieœlik-Tarkota oddzia³u epidemiologii WSSE
w Katowicach w 2014 r. w Polsce wykryto 3 553 zachorowania na WZW C, z czego
tylko w województwie œl¹skim odnotowano 591 zachorowañ, co stanowi³o oko³o
17%. W 2015 r. zdiagnozowano ju¿ w Polsce 3 551 przypadków WZW C, w województwie œl¹skim w tym samym czasie odnotowani 582 przypadki, co stanowi³o
oko³o 16%. W nastêpnym roku (2016) odnotowano wzrost zachorowañ na WZW C
– 4 227 przypadków. Zaœ w województwie œl¹skim, liczba zarejestrowanych przypadków by³a zbli¿ona do roku poprzedniego – 587, co stanowi³o oko³o 14%.
Jeden z tych elementów stanowi ci¹g³a edukacja. Ustawiczne szkolenia dla
poszczególnych grup pracowników na temat sposobów transmisji czynników chorobotwórczych, szkolenia z zakresu postêpowania poekspozycyjnego, nadzór nad
przestrzeganiem zasad izolacji oraz procedur z zakresu higieny r¹k, stosowania
odzie¿y ochronnej, ograniczania ryzykownych kontaktów z materia³em biologicznym. Pielêgniarka epidemiologiczna – wspó³pracuj¹c ze s³u¿bami BHP – szkoli
i nadzoruje pracowników z zakresu procedur dotycz¹cych pobierania krwi, podawania leków drog¹ wstrzykniêæ, zak³adania dostêpów naczyniowych. Wa¿nym
elementem pracy s¹ dzia³ania na rzecz propagowania rozwi¹zañ eliminuj¹cych
ryzyko ekspozycji, czyli stosowanie bezpiecznego sprzêtu, systemów bezig³owych, sprzêtu jednorazowego u¿ycia.
Chorobowoœæ zaka¿eñ zwi¹zanych z opiek¹ zdrowotn¹ i stosowaniem antybiotyków w szpitalach pracuj¹cych w systemie ostrego dy¿uru w latach 2014-2015
wykazano odpowiednio 6,4% oraz 5,6 %. Chorobowoœæ HAI w UE wynios³a 6,0%
[12]. U dawców krwi anty-HCV wykrywano u 1,7%-4,3%, co dawa³o œredni¹ na
poziomie 2,7% [11]. Przeciwcia³a anty-HCV w Polsce wystêpuj¹ u 0,95% (320 tys.)
populacji, podczas gdy obecnoœæ HCV-RNA szacowana jest na 0,6% (230 tys. osób)
[4]. Powoduje to szczególn¹ troskê pielêgniarstwa epidemiologicznego w zakresie przetoczenia preparatów krwiopochodnych i przeszczepienie narz¹dów wczeœniej niezbadanych, ekspozycji zawodowej (np. zak³ucie zaka¿on¹ ig³¹), u¿ywania niesterylnego sprzêtu medycznego, hemodializy, iniekcyjnego przyjmowania
narkotyków, a tak¿e wykonywania tatua¿y i podejmowania ryzykownych zachowañ seksualnych.
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Nadzór nad zaka¿eniami, w tym zaka¿eniami powodowanymi przez wirusy
hepatotropowe, jest podstawowym zadaniem ka¿dego szpitala oraz pielêgniarki
epidemiologicznej i musi byæ prowadzony wewn¹trz szpitala przez jego wykwalifikowanych pracowników, wysoko postawionych w hierarchii szpitala i pracuj¹cych razem w Zespole Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych (ZKZS). Pielêgniarstwo epidemiologiczne jest procesem holistycznym opartym o aktywne partnerstwo
i wspó³pracê, a tak¿e zrozumienie potrzeb i oczekiwañ Polskiego Stowarzyszenia
Pielêgniarek Epidemiologicznych (PSPE) i zadañ w zakresie zdrowia publicznego
w Polsce. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e czynny lub bierny nadzór nad zaka¿eniami nabytymi w szpitalu wynika z faktu, kto wykrywa i kto rejestruje przypadki
zaka¿enia.
Ponad 90% spraw o odszkodowanie lub zadoœæuczynienie w zwi¹zku z zaka¿eniem szpitalnym dotyczy zaka¿eñ wirusami hepatotropowymi. W komisjach ds.
orzekania o zdarzeniach medycznych przy wojewodach, pracuj¹ równie¿ pielêgniarki epidemiologiczne, co stanowi powa¿ne wyzwanie dla tej grupy zawodowej w zakresie uczestniczenia w procesach s¹dowych i du¿ej znajomoœci epidemiologii.
Podwy¿szone ryzyko zaka¿enia WZW C drog¹ p³ciow¹ jest stosunkowo rzadkie i mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie osób maj¹cych wielu partnerów seksualnych, nie
stosuj¹cych ¿adnych zabezpieczeñ. Salon fryzjerski stwarza mniejsze ryzyko
zaka¿enia HCV, wykonywanie zaœ tatua¿u lub piercingu w du¿ej mierze mo¿e byæ
Ÿród³em zaka¿enia.
Nadzór nad zaka¿eniami szpitalnymi – oparty o efektywn¹ wspó³pracê i aktualn¹ wiedzê – to nadzór nie tylko tworzony, ale przede wszystkim wykorzystywany dla efektywnego minimalizowania wykrywanych zagro¿eñ powodowanych przez
szkodliwe czynniki biologiczne zwi¹zane z bezpieczeñstwem epidemiologicznym
pacjenta [1]. Najwa¿niejszym obecnie wyzwaniem dla PSPE i pielêgniarstwa
epidemiologicznego jest wprowadzenie efektywnych dzia³añ w zakresie monitorowania zaka¿eñ szpitalnych i procedur wysokiego ryzyka, opartych o zarz¹dzanie procesowe/parametryzacjê i jasnym podziale kompetencji i odpowiedzialnoœci, a tak¿e przygotowaniu praktycznej i aktualnej dokumentacji obrazuj¹cej prowadzenie kontroli zaka¿eñ szpitalnych, w tym nad WZW w danym
podmiocie leczniczym. Wspó³czynniki epidemiologiczne takie jak zachorowalnoœæ, chorobowoœæ, gêstoœæ zachorowania, umieralnoœæ, wzmacniaj¹ autorytet
pielêgniarki epidemiologicznej, gdy¿ s¹ dobrem epidemiologii szpitalnej i pozwalaj¹ oceniæ i przewidywaæ okreœlon¹ sytuacjê/trendy w medycynie zaka¿eñ
oraz epidemiologii WZW B i C.
Standardy proceduralne (utrzymanie czystoœci pomieszczeñ, dekontaminacja
narzêdzi i sprzêtu medycznego, dezynfekcja r¹k, gospodarka odpadami, polityka
ubraniowa, zaopatrzenie w sprzêt jednorazowy, itp.) pisane na potrzeby wewnêtrzne, nie s¹ aktami prawnym, ale wyznacznikiem aktualnej wiedzy i staran-
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noœci w wykonywaniu czynnoœci medycznych. Stanowi¹ równie¿ podstawê prowadzonej przez pielêgniarki epidemiologiczne wewnêtrznej kontroli zaka¿eñ,
szczególnie w obszarze higieny szpitalnej, w tym higieny r¹k jako najskuteczniejszej metody ograniczania zjawiska transmisji i wieloopornoœci drobnoustrojów oraz zaka¿eñ szpitalnych. Dzia³ania w tym obszarze pielêgniarstwa epidemiologicznego zwiêkszaj¹ œwiadomoœæ spo³eczeñstwa, a tym samym podnosz¹
wymagania wobec procedur higienicznych stosowanych w podmiotach leczniczych oraz intensyfikuj¹ wymagania wobec zachowañ prozdrowotnych.
Istotne w chwili obecnej s¹ kwestie zwi¹zane z wszechstronnymi dzia³aniami
z zakresu monitorowania zaka¿eñ, polegaj¹ce nie tylko na wykrywaniu i rejestracji zaka¿eñ, ale obejmuj¹ce równie¿ ich analizê opisow¹. Istotn¹ cech¹ wielu Zespo³ów Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych (ZKZS) jest fakt, nie braku danych
epidemiologicznych, ale co z tych danych wynika, jakie mo¿na podj¹æ dzia³ania
naprawcze na poziomie ZKZS, wynikaj¹ce z codziennej pracy specjalisty w dziedzinie pielêgniarstwa epidemiologicznego, higieny i epidemiologii w podnoszeniu jakoœci, bezpieczeñstwa i efektywnoœci profilaktyki i kontroli zaka¿eñ.
Monitorowanie powinno mieæ charakter czynny, co oznacza, ¿e oprócz rejestrów ustawowych (zaka¿eñ i czynników alarmowych) pielêgniarki epidemiologiczne prowadz¹ rejestr pacjentów gor¹czkuj¹cych, zacewnikowanych, posiadaj¹cych cewniki donaczyniowe, otrzymuj¹cych antybiotyki, maj¹cych wykonywane procedury zabiegowe/operacyjne, zaka¿onych wirusami zapalenia w¹troby,
w tym HCV. PSPE zdaje sobie sprawê z wagi problemu w kwestii ujawniania
przypadków ekspozycji zawodowej, prowadzenia poradnictwa poekspozycyjnego
i co za tym idzie ryzyka zaka¿enia, publikuj¹c na ³amach Pielêgniarki Epidemiologicznej tematy, takie jak Zaka¿enia HCV, HIV – dyskwalifikacja zawodowa?
wyra¿aj¹c w ten sposób troskê o zdrowie i kontynuacjê pracy zawodowej pacjentów i personelu medycznego.
Celem monitorowania zaka¿eñ jako zakreœlonego horyzontu jest nie tylko
uzyskanie danych o zaka¿eniach bakteryjnych, wirusowych czy grzybiczych wystêpuj¹cych w szpitalu, ale przede wszystkim co z tych danych wynika i jakie
nale¿y podj¹æ kroki przeciwepidemiczne oraz edukacyjne, czego przyk³adem mo¿e
byæ kampania Clean Care in Safer Care czy akcje prowadzone przez inne oœrodki
jak ObudŸ siê, póki wirus HCV drzemie czy opracowanie raportu systemowego
WZW typu C, koniecznoœæ zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia (Kraków
2014).
Elementami w profilaktyce pierwszej fazy, wykorzystywanymi przez pielêgniarki epidemiologiczne s¹ równie¿ aktualne i skuteczne standardy proceduralne w zakresie procedur wysokiego ryzyka, aktywna rejestracja zaka¿eñ jako
najpilniejszy i najnowoczeœniejszy standard wspó³czesnej medycyny zaka¿eñ,
rozpoznawanie zaka¿eñ na podstawie aktualnych definicji oraz szybkie przetwarzanie gromadzonych danych epidemiologicznych.
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Brak zrozumienia takiej aktywnej i wszechstronnej roli pielêgniarstwa epidemiologicznego w sposób znacz¹cy zmniejsza skutecznoœæ nadzoru nad zaka¿eniami, a tym samym zwiêksza koszty zaka¿eñ nabytych w szpitalu oraz koszty
zwi¹zane z odszkodowaniem i zadoœæuczynieniem. Zatem obowi¹zkiem ka¿dego
podmiotu leczniczego jest zorganizowanie i zapewnienie optymalnego funkcjonowania systemu kontroli zaka¿eñ, w którym pielêgniarka epidemiologiczna pe³ni
kluczow¹ rolê.
Uzupe³nieniem monitorowania i kontroli zaka¿eñ szpitalnych jest prowadzenie szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA), której celem priorytetowym jest
ograniczenia narastania wieloopornoœci drobnoustrojów, co powoduje, ¿e najwa¿niejszym elementem systemu kontroli zaka¿eñ zwi¹zanych z opiek¹ zdrowotn¹
jest partnerska wspó³praca pielêgniarki epidemiologicznej z samodzielnym laboratorium epidemiologii i mikrobiologii oraz lekarzem prowadz¹cym proces
terapeutyczny.
W zwi¹zku z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków niew¹tpliwie aktywnym obszarem dzia³alnoœci pielêgniarstwa epidemiologicznego jest równie¿
monitorowanie lekowra¿liwoœci drobnoustrojów rozumianym jako proces zbierania, analizowania i raportowania, pozwalaj¹cy na ocenê lokalnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie rozprzestrzeniania siê opornoœci, w zwi¹zku z nieracjonaln¹ antybiotykoterapi¹ czy nieprzestrzeganiem szpitalnych rekomendacji
diagnostyki i terapii zaka¿eñ, w tym zaka¿eñ powodowanych przez wirusy hepatotropowe oraz niestosowanie siê do praktyk okreœlonych w szpitalnej liœcie antybiotyków i preparatów przeciwwirusowych.
Jedynym sensownym i skutecznym wyzwaniem i rozwi¹zaniem w zakresie
kontroli zaka¿eñ – w ocenie PSPE – jest rozwijanie profilaktyki, higieny, promocji
zdrowia i oœwiaty zdrowotnej, poprzez racjonalne wdro¿enie i realizacjê kontroli wewnêtrznej zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja
2010 r. (Dz.U. nr 100, poz.646) obejmuj¹cego m.in.:
• ocenê ryzyka wystêpowania zaka¿eñ zwi¹zanych z wykonywanymi w szpitalu procedurami wysokiego ryzyka;
• monitorowanie czynników alarmowych i zaka¿eñ pe³noobjawowych i inwazyjnych;
• ocenê prawid³owoœci i skutecznoœci procedur zapobiegania zaka¿eniom
i chorobom zakaŸnym w tym procedur dekontaminacji
• stosowanie œrodków ochrony indywidualnej i zbiorowej celem unikania
kontaktów z krwi¹ pacjentów;
• wykonywanie badañ mikrobiologicznych;
• analizê lokalnej sytuacji epidemiologicznej;
• ocenê prawid³owoœci profilaktyki i terapii antybiotykowej – dane do analizy
opisowej zbiera Zespó³ Kontroli Wewnêtrznej/ZKZS.
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Obecnie jedn¹ z determinant zaka¿enia szpitalnego s¹ drobnoustroje szpitalne wystêpuj¹ce w œrodowisku szpitalnym takie jak:
• E. Enterococcus spp., (VRE) ponad 60% szczepów Enterococcus faecium
izolowane z zaka¿eñ krwi by³y oporne na wankomycynê;
• S. Staphylococcus aureus (MRSA, VISA, VRSA) spowodowa³ w 2005 r. zaka¿enia inwazyjne u oko³o 94 tys. osób, spoœród których ponad 19 tys. zmar³o;
• K. Klebsiella spp., (ESBL, CHDL, MBL, KPC) – nabyta plazmidowa opornoœæ
na karbapenemy, NDM-1 New Delhi Metallo-1) w latach 2006-2007 wywo³a³y
18% wszystkich infekcji zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ medycznych.
Obecnie najwiêksze zagro¿enie w zdrowiu publicznym, poprzez szybkie
rozprzestrzenianie siê opornoœci na karbapenemy u pa³eczek jelitowych;
• A. Acinetobacter baumannii (MBL, CHDL), który odpowiada za 3% zaka¿eñ
szpitalnych szczególnie u osób z chorob¹ oparzeniow¹ i poddawanych
wentylacji mechanicznej (VAP – Ventilation Associated Pneumonia);
• P. Pseudomonas aeruginosa (ESBL, MBL) odpowiada za ponad 8% infekcji
szpitalnych szczególnie u chorych chirurgicznych i z oddzia³ów intensywnej terapii;
• E. Enterobacter spp., E. coli (ESBL, AmpC, MBL, CHDL,KPC, NDM-1 New
Delhi Metallo-1) powoduj¹cy 5% wszystkich zaka¿eñ zwi¹zanych z leczeniem i kontaktem z podmiotami leczniczymi [13];
• Clostridium difficile szpitalne biegunki poantybiotykowe;
• WZW B i C – nowe programy lekowe, które poprawi¹ skutecznoœæ w eradykacji wirusów HBV i HCV i eliminacje czynnej wiremii.
WZW C w ponad 80% jest zaka¿eniem nabywanym w podmiotach leczniczych
z powodu nieprzestrzegania zasad zwi¹zanych z wykonywaniem zabiegów medycznych, w tym stomatologicznych oraz zasad zwi¹zanych z procesami dezynfekcji i sterylizacji. Jako choroba zakaŸna wywo³ywana jest przez wirus RNA
nale¿¹cy do rodziny Flaviviridae. Do zaka¿enia dochodzi podczas kontaktu
z krwi¹ lub preparatami krwiopochodnymi, naruszenia ci¹g³oœci tkanek przez
zaka¿ony sprzêt medyczny lub sprzêt kosmetyczny, poprzez ekspozycjê zawodow¹ oraz drog¹ wertykaln¹. Źród³em zaka¿enia s¹ chorzy i osoby bêd¹ce zaka¿one wirusem HCV. W Polsce najwa¿niejszym czynnikiem ryzyka zaka¿enia WZW
C jest kontakt z opiek¹ zdrowotna, podczas gdy w Europie Zachodniej najczêstszym czynnikiem ryzyka WZW C jest iniekcyjne u¿ytkowanie narkotyków.
Skutkiem zaka¿enia wirusami hepatotropowymi jest proces zapalny w w¹trobie i w³óknienie prowadz¹ce do rozwoju marskoœci lub raka w¹trobowo-komórkowego (ang. HCC – hepatocellular carcinoma). Rak w¹trobowokomórkowy jest
pi¹tym, co do czêstoœci wystêpowania, nowotworem z³oœliwym i trzeci¹ przyczyn¹ zgonów z powodu tych¿e nowotworów na œwiecie. Rocznie diagnozuje siê
ponad 600 tys. nowych zachorowañ. W leczeniu raka w¹trobowokomórkowego
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(HCC) wprowadzono sorafenib (nexavar). Inn¹ metod¹ leczenia jest przeszczep
w¹troby z którym niestety zwi¹zane jest ryzyko nabycia zaka¿enia. W Polsce
wykonuje siê oko³o 30 przeszczepieñ rocznie a leczonych sorafenibem jest mniej
wiêcej 60 osób.
Choroby przewlek³e, a tak¹ chorob¹ jest WZW C, bardzo czêsto wykluczaj¹
ludzi spo³ecznie i zawodowo, co jest zjawiskiem negatywnym dla gospodarki
i spo³eczeñstwa, dlatego tak wa¿na jest rola pielêgniarek epidemiologicznych
w procesie edukacji oraz oceny prawid³owoœci i skutecznoœci procedur zapobiegania zaka¿eniom i chorobom zakaŸnym (w tym procedur dekontaminacji oraz
stosowania œrodków ochrony indywidualnej i zbiorowej weryfikowanych przez
pielêgniarki epidemiologiczne jako specjalistów ds. epidemiologii lub higieny
i epidemiologii w codziennej pracy zwi¹zanej z prowadzeniem prospektywnego
nadzoru nad zaka¿eniami nabytymi w szpitalu.
Wyzwania zdrowia publicznego w zakresie epidemiologii zakaŸnej/medycyny
zaka¿eñ i pielêgniarstwa epidemiologicznego to:
• Rola i zadania ZKZS, którego cz³onkiem jest pielêgniarka epidemiologiczna, w aspekcie aktywnego monitorowania zaka¿eñ i oceny ryzyka jego
nabycia, a tym samym uzyskanie efektywnoœci i wiarygodnoœci zbieranych
danych
• Monitorowanie zaka¿eñ – jako bazy do analiz epidemiologicznych i edukacji
personelu medycznego – celem zmniejszania zachorowalnoœci na zaka¿enia
zwi¹zane z opiek¹ zdrowotn¹ (najwiêksze wyzwanie polskiej opieki zdrowotnej). Najwa¿niejsze w obecnej chwili jest zaanga¿owanie oraz wiedza
i koniecznoœæ przestrzegania obowi¹zuj¹cych standardów proceduralnych
w obszarze kontroli zaka¿eñ nabytych w podmiotach leczniczych.
• Zjawisko pojawiania siê, selekcji i rozprzestrzeniania wieloopornoœci drobnoustrojów, co zagra¿a bezpieczeñstwu chorego i zwiêksza ryzyko nieskutecznoœci terapii preparatami przeciwdrobnoustrojowymi.
• Poprawa polityki antybiotykowej i przeciwwirusowej poprzez bie¿¹c¹ weryfikacjê programów lekowych i receptariusza szpitalnego oraz racjonalizacji jego stosowania.
• Higiena szpitala szeroko rozumiana jako metody kontroli np. badania przesiewowe przy przyjêciu do szpitala, dezynfekcja r¹k, przygotowanie pacjenta, k¹piel, higiena jamy ustnej, higiena sprzêtu wykorzystywanego
do terapii i diagnostyki, jak równie¿ higiena pomieszczeñ.
• Ograniczanie ryzyka zaka¿eñ o etiologii bakteryjnej i wirusowej w zakresie
podstawowych procedur wysokiego ryzyka.
• Ograniczenie ryzyka przenoszenia WZW C drog¹ endoskopow¹.
• Analiza czêstoœci zaka¿eñ HCV u pacjentów leczonych nerkozastêpczo,
problemowych u¿ytkowników narkotyków i/lub alkoholu, osadzonych lub
pozbawionych wolnoœci, a tak¿e zaka¿onych HIV.
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• Praktyczne wymagania dla wszystkich narzêdzi i instrumentów przeznaczonych do diagnozowania i leczenia chorób, pod wzglêdem ich czystoœci
mikrobiologicznej i skutecznoœci procesów sterylizacji jako ³añcucha zale¿noœci.
• Nowe technologie w kontroli zaka¿eñ: zimna plazma, miedŸ, fumigacja,
laminarny nawiew, indywidualne dezynfektanty do szybkiej dezynfekcji
r¹k.
• Optymalizacja diagnostyki mikrobiologicznej i wczesne wykrywanie osób
zaka¿onych HCV, bez objawów klinicznych choroby, poprzez wykonywanie
badañ laboratoryjnych pacjentów przyjmowanych do szpitali.
Pierwszym krokiem w ograniczaniu ryzyka zaka¿enia WZW C powinna byæ
w ocenie PSPE wczesna diagnostyka. Strategia postêpowania w wirusowych schorzeniach w¹troby musi opieraæ siê na wczesnym rozpoznaniu. Ten kluczowy element poprawia nie tylko sytuacjê chorych, ale istotnie wp³ywa na zmniejszenie
liczby bezobjawowych zaka¿onych.
Celem tego pierwszego kroku jest równie¿ poprawa efektywnoœci schematów
terapeutycznych oraz zachowanie jakoœci ¿ycia i kontynuowanie aktywnoœci zawodowej. Pozwala to na obni¿anie kosztów bezpoœrednich (leczenia) tej choroby.
Do kosztów poœrednich zwi¹zanych z HCV zaliczyæ mo¿na nak³ady medyczne,
koszty zwi¹zane z utrat¹ produktywnoœci oraz koszty zwi¹zane z leczeniem powik³añ polekowych i narz¹dowych.
Drugim krokiem jest stworzenie szerokiego dostêpu do nowoczesnych i skutecznych terapii. Nowe technologie medyczne w istotny sposób wp³ywaj¹ na
sytuacjê pacjenta i sprawiaj¹, ¿e choroba przewlek³a nie oznacza rezygnacji
z normalnego ¿ycia, realizacji marzeñ czy kontynuowania pracy zawodowej.
G³ównym celem wdro¿onego leczenia powinna byæ eradykacja wirusa, zapobiegaj¹ca póŸnym nastêpstwom zaka¿enia HCV.
Trzecim krokiem jest prowadzenie przez pielêgniarki epidemiologiczne edukacji zdrowotnej i prospektywnego nadzoru nad zaka¿eniami zwi¹zanymi z WZW C,
gdy¿ zaka¿enie HCV nale¿y do najczêstszych przyczyn przewlek³ej choroby w¹troby i dotyczy oko³o 200 mln ludzi na œwiecie [14]. Prowadzenie przez pielêgniarki epidemiologiczne rejestrów zaka¿eñ oraz rejestrów ekspozycji zawodowej na materia³ potencjalnie zakaŸny – w du¿ej mierze poprzez wykonywanie
analizy opisowej – pozwala na wykrywanie nieszczelnoœci we wdro¿onych i wykonywanych standardach proceduralnych zwi¹zanych z kontrol¹ zaka¿eñ. W analizach opisowych pielêgniarki epidemiologiczne wykorzystuj¹ mierniki epidemiologiczne, takie jak zachorowalnoœæ, chorobowoœæ czy umieralnoœæ.
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Wa¿nym w tym kontekœcie jest zatem pytanie: Czy WZW C stygmatyzuje pacjenta czy pracownika medycznego. Na to pytanie trudno jest odpowiedzieæ.
Zarówno pacjenci jak i personel medyczny otoczony opiek¹ ZKZS, nie ma problemu ze spo³eczn¹ akceptacj¹, czy te¿ dostêpem do lekarza chorób zakaŸnych,
a tym bardziej do nowoczesnej terapii przeciwwirusowej. Rzadko te¿ pacjent
traci zaufanie do swojego lekarza, a personel medyczny zaufanie do zespo³u,
z którym pracuje w podmiocie leczniczym, czy swojej dyrekcji.
Krok czwarty to wdro¿enie takich ogólnopolskich standardów proceduralnych,
aby do minimum ograniczyæ kontakt personelu medycznego z krwi¹ pacjenta,
a tak¿e kompleksowego postêpowania prewencyjnego po ekspozycji zawodowej.
Jedynie pracownicy medyczni w pe³ni œwiadomi istniej¹cych zagro¿eñ biologicznych i stosuj¹cy sprzêt ochrony indywidualnej, s¹ w stanie uchroniæ siê przed
ewentualn¹ ekspozycj¹ zawodow¹ nie tylko siebie, ale równie¿ wspó³pracowników, domowników oraz pacjentów. Dlatego w procesie edukacji personelu medycznego jest wa¿ne odwo³ywaniem siê do jego wiedzy oraz emocji i przekonañ.
• Sprzêt medyczny spe³nia wymogi bezpieczeñstwa jedynie, je¿eli nie stwarza zagro¿eñ lub nie staje siê Ÿród³em ekspozycji na krew lub jej rozprysk.
• Korzystanie z obwodowych kaniul do¿ylnych powoduje, ¿e personel medyczny jest nara¿ony nie tylko na zak³ucie, ale tak¿e na rozprysk krwi
w codziennej pracy, co wymaga stosowania os³on na twarz.
• Ochrona pracowników medycznych powinna byæ bardzo solidna i zapewniaæ, ¿e nie bêd¹ oni nara¿eni na kontakt choæby z najmniejsz¹ iloœci¹
krwi pacjenta.
• Obowi¹zuj¹ce w Polsce Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r.
w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwi¹zanych z nara¿eniem na zranienie ostrymi narzêdziami u¿ywanymi przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych (Dz.U. poz.696) nak³ada na pracodawcê obowi¹zek informowania o sposobach zapobiegania zranieniom, promowania
dobrych praktyk oraz wdra¿ania procedury poekspozycyjnej. Pracodawca,
a tym samym ZKZS, zosta³ równie¿ zobligowany do wprowadzenia systemu
szkoleñ w zakresie postêpowania i zg³aszania ekspozycji. Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaŸnym u ludzi (Dz. U.
nr 234, poz.1570 z póŸn.zm.) okreœli³a równie¿ sposób niszczenia szkodliwych czynników biologicznych poprzez mycie, dezynfekcje i sterylizacj¹.
Sposób dekontaminacji sprzêtu medycznego dokonujemy na podstawie
klasyfikacji Spauldinga [15, 16].
Krok pi¹ty to opracowanie skutecznych leków i uzyskanie przeciwcia³ do prewencji infekcji WZW C, po ekspozycji, je¿eli istnieje wysokie ryzyko zaka¿enia
po ekspozycji.
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Krok szósty to wykorzystanie medycyny personalizowanej w celu prowadzenia diagnostyki i leczenia najbardziej odpowiedniego dla danego pacjenta [17].
W naturalnym przebiegu WZW C najwiêksze ryzyko powik³añ dotyczy populacji
mê¿czyzn po 50 roku ¿ycia [11].
Wirusy krwiopochodne, w krwi pozostawionej na suchych powierzchniach nieo¿ywionych prze¿ywaj¹ ponad tydzieñ [18]. Co zwiêksza prawdopodobieñstwo
ich transmisji bezpoœredniej poprzez rêce pracownika danego podmiotu leczniczego. St¹d obowi¹zkiem pracowników medycznych jest nie dopuszczanie do
zaka¿enia poprzez skuteczn¹ higienê r¹k i wdro¿enie strategii WHO Clean Care
is Safer Care w podmiotach leczniczych. Program ten wdra¿any przez pielêgniarki epidemiologiczne jest najskuteczniejsz¹ metod¹ ograniczania szerzenia
siê zaka¿eñ drog¹ krwiopochodn¹, jak i szerzenia siê drobnoustrojów o z³o¿onych mechanizmach opornoœci, a tak¿e budowaniu œwiadomoœci spo³ecznej Polaków zwi¹zanych z zagro¿eniem WZW C [19]. Polskie Stowarzyszenie Pielêgniarek Epidemiologicznych widz¹c ogromn¹ potrzebê œrodowiskow¹ w tym temacie,
wyda³o w 2014 r. zeszyt edukacyjny nr XIII, dotycz¹cy higieny r¹k w placówkach
ochrony zdrowia.
W Polsce problem zwalczania WZW C zosta³ omówiony tak¿e w Narodowym
Programie Zdrowia na lata 2016-2020 wprowadzonym Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. (Dz.U. poz.1492) zaœ realizacja œwiadomoœci
spo³ecznej Polaków objê³a Ustawa o Zdrowiu Publicznym z 3 grudnia 2015 r.
(Dz.U. poz.1916) oraz dzia³alnoœæ Polskiej Grupy Ekspertów HCV, która wyda³a
rekomendacje dotycz¹ce leczenia przeciwwirusowego przewlek³ego WZW C na
2016 r. [18,5].
Œwiatowy Dzieñ Wirusowego Zapalenia W¹troby jest obchodzony 28 lipca, co
powoduje du¿e zaanga¿owanie pielêgniarek epidemiologicznych w promocjê
i edukacjê zdrowotn¹. Nowe opracowane i wdra¿ane przez WHO strategie wprowadzaj¹ œwiatowe cele w kontroli WZW, czyli zmniejszenia o 30% liczby nowych
przypadków WZW B i C oraz zmniejszenie o 10% umieralnoœci z powodu WZW do
2020 r. Cele te stanowi¹ równie¿ podstawê dzia³ania pielêgniarek epidemiologicznych w podmiotach leczniczych. Dzieñ 28 lipca 2016 r. po raz szósty by³
obchodzono w Polsce z aktywnym udzia³em PSPE. W tym Œwiatowym Dniu WZW
pielêgniarki epidemiologiczne zwraca³y uwagê, ¿e obecnie w Polsce wiêkszoœæ
zachorowañ stanowi postaæ przewlek³¹. Wiêkszoœæ chorych na WZW C nie ma
objawów choroby w¹troby, co wymaga wdro¿enia obligatoryjnego programu badañ przesiewowych w celu identyfikacji pacjentów zaka¿onych wirusami zapalenia w¹troby oraz wdra¿ania skutecznych metod zapobiegaj¹cych przeniesieniu tych wirusów na innych chorych, kontaminacjê œrodowiska szpitalnego.
Na zakoñczenie mo¿na przytoczyæ s³owa prof. Andrzeja Matyja, prezesa Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie £atwiej jest w Polsce wybudowaæ nowy szpital i go wyposa¿yæ ni¿ skompletowaæ kadrê medyczn¹ do pracy.
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AKTUALNE PROBLEMY NADZORU
NAD WARUNKAMI HIGIENICZNO-SANITARNYMI
W PODMIOTACH WYKONUJ¥CYCH DZIA£ALNOŒÆ
Z NARUSZENIEM CI¥G£OŒCI TKANEK
Mgr Aleksandra Czyrznikowska, Mgr Izabela Kucharska,
Lek. med. Marek Posobkiewicz
G³ówny Inspektorat Sanitarny
Pomimo trudnoœci i zmian organizacyjnych dokonywanych na przestrzeni lat,
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna pozostaje jednym z kluczowych elementów systemu w obszarze zapobiegania oraz zwalczania zaka¿eñ i chorób zakaŸnych
u ludzi, realizuj¹c¹ swoje zadania z du¿¹ efektywnoœci¹. Dzia³ania Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej – w tym edukacyjne, kontrolno-represyjne, przeciwepidemiczne, zapobiegawcze oraz w zakresie nadzoru – przyczyni³y siê do poprawy
sytuacji epidemiologicznej chorób zakaŸnych. Od kilkunastu lat jednym z priorytetów dzia³ania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej pozostaje zmniejszenie nara¿enia na choroby zakaŸne i zaka¿enia, w tym zaka¿enia wirusem zapalenia w¹troby typu C (HCV). Z uwagi na brak szczepieñ przeciwko tej chorobie, efektywnoœæ dzia³añ przeciwepidemicznych mo¿e byæ zapewniona jedynie na drodze
przedsiêwziêæ o charakterze nieswoistym. W tym celu prowadzona jest miêdzy
innymi analiza systemu pozwalaj¹ca na identyfikacjê luk i nieœcis³oœci o charakterze prawnym (w razie koniecznoœci inicjowane s¹ zmiany systemowe), na bie¿¹co podejmowane s¹ czynnoœci edukacyjno-informacyjne na ka¿dym szczeblu
organizacyjnym Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a tak¿e prowadzone s¹ dzia³ania zapobiegawcze oraz nadzorowe.
Niejednokrotnie charakter tych dzia³añ nale¿y dostosowaæ do zmieniaj¹cej
siê sytuacji epidemiologicznej, uwarunkowañ czy te¿ pojawiaj¹cych siê potrzeb
i wniosków z dotychczasowych doœwiadczeñ. Dla przyk³adu – uwzglêdniaj¹c wnioski z prowadzonych dzia³añ edukacyjnych na przestrzeni lat, rozszerzano i zmieniano grupy docelowe obejmowane szkoleniami. Pierwsze programy edukacyjno-szkoleniowe skierowane by³y g³ównie do personelu medycznego, a nastêpnie
stopniowo rozszerzano wachlarz adresatów szkoleñ, kieruj¹c je do takich odbiorców jak np. uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice. Doœwiadczenia
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z prowadzonego nadzoru w ostatnich latach pozwalaj¹ twierdziæ, ¿e rosn¹cym
zagro¿eniem dla zdrowia staj¹ siê nieprawid³owo wykonywane procedury lub ich
brak w zwi¹zku z przeprowadzaniem zabiegów z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek
w sektorze us³ug pozamedycznym (kosmetyka, salony tatua¿u, salony odnowy
biologicznej, zak³ady fryzjerskie). Popularnoœæ tego typu zabiegów w Polsce jest
coraz wiêksza. Dlatego te¿ uznano za konieczne podjêcie dzia³añ edukacyjnych
skierowanych do osób wykonuj¹cych zawody takie jak fryzjer, kosmetyczka, tatua¿ysta.
W trakcie realizacji zadañ ustawowych, przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej niejednokrotnie napotykaj¹ na ró¿nego rodzaju bariery i problemy,
ale te¿ konstruktywne sugestie przedstawiane przez osoby reprezentuj¹ce zawody
o zwiêkszonym ryzyku transmisji zaka¿eñ w œrodowisku pracy. Czêœæ ze spostrze¿eñ mo¿e stanowiæ podstawê dyskusji na temat systemu zapobiegania zaka¿eniom i chorobom zakaŸnym przenoszonym drog¹ krwi. Niektóre jednak stanowi¹
wyraz nieznajomoœci przepisów prawa i obowi¹zków ci¹¿¹cych na podmiotach
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i us³ugow¹. Wydaje siê, i¿ kszta³towanie
œwiadomoœci i poszerzanie wiedzy grup zawodowych wykonuj¹cych zabiegi z przerwaniem ci¹g³oœci tkanek (zarówno z sektora us³ug medycznych, jak i pozamedycznych), w tym uwra¿liwianie na koniecznoœæ wdra¿ania, stosowania i uaktualniania procedur zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ i chorób zakaŸnych,
przynosi korzystne efekty. W poni¿szym rozdziale, z uwagi na ograniczon¹ objêtoœæ materia³u, przedstawiono jedynie wybrane problemy zidentyfikowane w obszarze wiedzy z zakresu legislacji, organizacji, edukacji i finansowania dzia³añ
prewencyjnych.

7.1. Podstawa dzia³añ zapobiegaj¹cych szerzeniu siê
zaka¿eñ HCV
Z dniem 3 grudnia 2015 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 11 wrzeœnia 2015 r.
o zdrowiu publicznym. G³ównym za³o¿eniem ustawy jest przyjêcie Narodowego
Programu Zdrowia (NPZ) jako dokumentu strategicznego i podstawy dzia³añ
w zakresie zdrowia publicznego. Jednym z g³ównych celów strategicznych Narodowego Programu Zdrowia jest poprawa jakoœci ¿ycia zwi¹zanej ze zdrowiem.
W tym celu okreœlono zadania s³u¿¹ce realizacji celów operacyjnych. Jeden
z nich – cel operacyjny nr 4 – dotyczy ograniczenia ryzyka zdrowotnego wynikaj¹cego z zagro¿eñ fizycznych, chemicznych i biologicznych w œrodowisku zewnêtrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki. W ramach realizacji
celu nr 4 wymienione zosta³y takie zadania jak: zmniejszanie nara¿enia na biologiczne czynniki chorobotwórcze oraz profilaktyka chorób zakaŸnych i zaka¿eñ
u ludzi. Kierunki te wpisuj¹ siê równie¿ w ustawowe kompetencje Pañstwowej
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Inspekcji Sanitarnej, która powo³ana zosta³ do realizacji zadañ z zakresu zdrowia publicznego, w tym do sprawowania nadzoru nad warunkami higieny pracy
w zak³adach pracy oraz warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spe³niaæ personel medyczny, sprzêt oraz pomieszczenia, w których s¹ udzielane œwiadczenia zdrowotne [1-3].
Nale¿y uznaæ, ¿e redukcja liczby nowych zaka¿eñ, spowodowanych wirusem
zapalenia w¹troby typu C, stanowi¹ca obecnie jeden z priorytetów dzia³ania
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, znalaz³a swoje odzwierciedlenie w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Dzia³ania w zakresie zapobiegania
zaka¿eniom HCV wpisuj¹ siê ponadto w okreœlon¹ przez WHO globaln¹ strategiê
zwalczania WZW dla sektora zdrowia, której za³o¿eniem docelowym jest wyeliminowanie WZW C, jako istotnego zagro¿enia dla zdrowia publicznego do 2030 r.,
poprzez zmniejszenie rozpowszechnienia i umieralnoœci na tê chorobê. Strategia
ta zatwierdzona zosta³a w 2016 r. na Œwiatowym Zgromadzeniu Zdrowia i stanowi
obecnie podstawê dzia³añ dla poszczególnych pañstw œwiata [2,4].
Pomimo jednak wysokiej priorytetyzacji tego zagadnienia przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, wci¹¿ obserwowane jest zjawisko bagatelizowania problemu przez przedstawicieli niektórych œrodowisk. Przedstawione poni¿ej zagadnienia stanowi¹ próbê wyjaœnienia niektórych w¹tpliwoœci zwi¹zanych
z wci¹¿ zbyt nisk¹ œwiadomoœci¹ spo³eczn¹ i niepe³n¹ lub nieaktualn¹ wiedz¹
osób pracuj¹cych w zawodach nara¿onych na ryzyko transmisji zaka¿eñ HCV.
Omawiane kwestie, z uwagi na koniecznoœæ ograniczenia do niniejszego rozdzia³u,
wybrane zosta³y na podstawie obserwacji w³asnej, a tak¿e wniosków przekazywanych przez ekspertów i osoby zwi¹zane ze œrodowiskiem medycznym.

7.2. Wybrane problemy w obszarze zaka¿eñ krwiopochodnych
Wed³ug danych liczbowych i statystycznych gromadzonych przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, we wspó³pracy z Narodowym Instytutem Zdrowia
Publicznego – PZH, co roku w Polsce rejestruje siê œrednio ok. 2-3 tys. nowych
przypadków zaka¿eñ HCV. Wiêkszoœæ przypadków wci¹¿ diagnozowana jest na
etapie rozwoju objawów chorobowych b¹dŸ przypadkowo przy okazji wykonywania innych badañ diagnostycznych. Okresowy wzrost liczby zg³aszanych do
organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków obserwowano bezpoœrednio po ogólnokrajowych interwencjach edukacyjno-informacyjnych prowadzonych w ostatnich latach na ternie kraju. Okresowy wzrost rejestrowanej liczby
przypadków zaka¿eñ HCV wynika z poprawy poziomu ich zg³aszalnoœci dziêki
m.in. wzrostowi czêstoœci kierowania pacjentów na badania diagnostyczne
w wyniku intensyfikacji dzia³añ informacyjnych, przypominaj¹cych lekarzom
o spoczywaj¹cym na nich obowi¹zku dokonywania zg³oszeñ, a pacjentom
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o koniecznoœci dbania o swoje zdrowie. Dodatkowo wzrost liczby zg³aszanych
przypadków mo¿e byæ zwi¹zany z nowymi metodami diagnostycznymi, umo¿liwiaj¹cymi szybkie potwierdzenie zaka¿enia, a tak¿e prowadzonymi coraz czêœciej badaniami przesiewowymi, wykonywanymi w grupach podwy¿szonego ryzyka zachorowania na WZW C.
W Polsce od 2009 r. odnotowywany jest wzrost liczby zachorowañ na WZW C.
Z jednej strony jest to konsekwencj¹ poprawiaj¹cej siê wykrywalnoœci przypadków przewlek³ych i pozytywnym efektem prowadzonych dzia³añ, z drugiej jednak stanowi nadal powód do niepokoju, poniewa¿ ocenia siê, ¿e przypadki rejestrowane nie odzwierciedlaj¹ rzeczywistej skali zachorowañ. Przyczynia siê do
tego fakt d³ugiego okresu wylêgania choroby – objawy wystêpuj¹ po wielu latach
od zaka¿enia i nie daj¹ pocz¹tkowo specyficznych objawów. Ocenia siê, i¿ w Polsce rozpoznaje siê rocznie jedynie oko³o 25 zaka¿eñ na 1000 osób ¿yj¹cych
z nierozpoznanym zaka¿eniem w populacji. St¹d te¿ eliminacja tego zagro¿enia
jest trudna. Szacuje siê, ¿e w Polsce ¿yje kilkadziesi¹t tysiêcy zaka¿onych osób,
które nie maj¹ œwiadomoœci tego faktu. W zwi¹zku z tym, przy braku lub niew³aœciwym wykonywaniu procedur zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ w trakcie
wykonywania zabiegów z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek, nieœwiadome zaka¿enia
osoby mog¹ byæ Ÿród³em nara¿enia innych pacjentów, klientów lub personelu
[5,6].
W ci¹gu ostatnich lat prowadzone by³y kampanie ogólnokrajowe takie jak np.:
HCV mo¿na pokonaæ, Pilota¿owy Projekt Profilaktyki Zaka¿eñ HCV pn. STOP!HCV,
czy te¿ ostatni, realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy Projekt Zapobieganie Zaka¿eniom HCV, maj¹ce na celu m.in. rozpoznanie
faktycznej sytuacji epidemiologicznej w zakresie rozpowszechnienia HCV oraz
zwiêkszenie œwiadomoœci spo³eczeñstwa i wybranych grup zawodowych o istniej¹cym ryzyku zaka¿eñ HCV. Poza przedsiêwziêciami inicjowanymi i koordynowanymi na poziomie centralnym (krajowym), prowadzone s¹ równie¿ inicjatywy
regionalne w ramach programów polityki zdrowotnej, uwzglêdniaj¹ce specyficzne uwarunkowania i potrzeby lokalnych spo³ecznoœci. Inicjatywy takie podejmowane s¹ miêdzy innymi przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
w terenie, czy jednostki samorz¹du terytorialnego. Programy polityki zdrowotnej
prowadzone s¹ zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych i uwzglêdniaj¹ priorytety zdrowotne okreœlone w wydanym na podstawie tej ustawy rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych, a tak¿e cele strategiczne
i operacyjne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 [7,8].
Prowadzenie kampanii edukacyjnych i programów zdrowotnych w zakresie
WZW C na poziomie lokalnym i regionalnym jest o tyle istotne, ¿e pozwala na
uwzglêdnienie bie¿¹cych potrzeb i problemów spo³ecznoœci, ale te¿ pojawiaj¹cych
siê w nadzorze zapobiegawczym, a tak¿e w dzia³aniach przeciwepidemicznych
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prowadzonych przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Na potrzebê permanentnej edukacji wskazuj¹ równie¿ problemy pojawiaj¹ce siê na poziomie
podmiotów wykonuj¹cych zabiegi z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek, co wskazywaæ mo¿e na brak gruntownej wiedzy merytorycznej na temat ryzyka transmisji
zaka¿eñ krwiopochodnych i sposobów ich prewencji. Pañstwowa Inspekcja Sanitarna spotyka siê niejednokrotnie z nieznajomoœci¹ przepisów prawa w zakresie
wymogów dla zabiegów przebiegaj¹cych z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek i ci¹¿¹cych w zwi¹zku z tym na w³aœcicielach podmiotów i personelu wykonuj¹cym
tego typu zabiegi obowi¹zkach.
Doœwiadczenia Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej wskazuj¹, ¿e kampanie informacyjne powinny byæ prowadzone w taki sposób, aby uwzglêdniæ w nich szerszy
kontekst zagro¿eñ. Szkolenia dotycz¹ce prewencji zaka¿eñ przenoszonych drog¹
krwi powinny byæ natomiast ujednolicone. Celem dzia³añ jest bowiem budowanie nawyku po¿¹danych zachowañ, nie zaœ uwra¿liwianie na potrzebê chronienia
siê przed poszczególnymi, pojedynczymi zagro¿eniami oddzielnie, takimi jak
HBV, HCV i HIV. Z uwagi na dostêpnoœæ materia³ów i wiêksze zainteresowanie
spo³eczeñstwa problemem AIDS, personel wykonuj¹cy us³ugi przebiegaj¹ce z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek prezentuje zdecydowanie wiêksz¹ œwiadomoœæ zagro¿enia oraz wiedzy odnoœnie sposobów prewencji HIV ni¿ HCV. Stosowanie procedur zapobiegaj¹cych szerzeniu siê wirusa HIV przy wykonywaniu zabiegów przebiegaj¹cych z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek przynosi pozytywne efekty w odniesieniu do ograniczania transmisji HCV i HBV. Prowadzenie wiêc odrêbnych kampanii dla ka¿dej z chorób przenoszonych drog¹ krwi generuje dodatkowe koszty,
anga¿uje kolejne si³y i œrodki. Dlatego nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ przedstawiania tematyki zaka¿eñ krwiopochodnych ³¹cznie, wyjaœniaj¹c jednoczeœnie ró¿nice w epidemiologii poszczególnych chorób przenoszonych drog¹ krwi (HBV, HCV,
HIV), a tak¿e ryzyka z nimi zwi¹zanego i mo¿liwoœci zapobiegania chorobom
powodowanym przez te wirusy.
Niejednokrotnie, na ró¿nych szczeblach funkcjonowania, analizuj¹c problem
szerzenia siê zaka¿eñ, Pañstwowa Inspekcja Sanitarna spotyka siê z opini¹, i¿
w celu poprawy sytuacji epidemiologicznej, w tym w zakresie chorób przenoszonych drog¹ krwi, nale¿y wprowadziæ odgórne, jednolite i obligatoryjne standardy konkretnych dzia³añ przeciwepidemicznych w trakcie wykonywania zabiegów
z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek. Taki pogl¹d pokazuje jak wa¿ne jest:
1. sta³e uzupe³nianie wiedzy w oparciu o aktualne doniesienia medyczne;
2. edukowanie o obowi¹zkach zawartych w przepisach prawa.
Zgodnie ustaw¹ o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych
u ludzi to kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych s¹ obowi¹zani do prowadzenia dzia³añ zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ i chorób zakaŸnych. Wœród obligatoryjnych elementów systemu
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zapobiegania zaka¿eniom i chorobom zakaŸnym w podmiotach prowadz¹cych
dzia³alnoœæ lecznicz¹ nale¿y wymieniæ:
• ocenê ryzyka wyst¹pienia zaka¿enia zwi¹zanego z udzielaniem œwiadczeñ
zdrowotnych;
• opracowanie, wdro¿enie i nadzór nad procedurami zapobiegaj¹cymi zaka¿eniom i chorobom zakaŸnym zwi¹zanym z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych (w tym m.in. dekontaminacji skóry, b³on œluzowych i tkanek,
wyrobów medycznych, powierzchni pomieszczeñ i urz¹dzeñ).
Przy okreœlaniu standardów i procedur powinny zostaæ wziête pod uwagê takie
elementy jak m.in. specyfika podmiotu leczniczego, zakres udzielanych œwiadczeñ, odrêbnoœæ posiadanego sprzêtu, liczba personelu czy œrodki do dekontaminacji zakupione w ramach przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Ponadto, wœród opracowywanych procedur powinny znaleŸæ siê procedury dotycz¹ce
stosowania œrodków ochrony indywidualnej i zbiorowej, a tak¿e postêpowania
z odpadami medycznymi potencjalnie ska¿onymi czynnikami biologicznymi.
Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi przewiduje konsekwencje dla osób nie wykonuj¹cych ci¹¿¹cych na nich obowi¹zków. Osoby, które wbrew obowi¹zkowi przeciwdzia³ania szerzeniu siê zaka¿eñ szpitalnych nie podejmuj¹ dzia³añ okreœlonych
w ustawie, podlegaj¹ karze grzywny. Istniej¹ równie¿ inne normy prawne wyznaczaj¹ce standardy, których podmioty s¹ zobowi¹zane przestrzegaæ w zakresie
wymagañ sanitarno-higienicznych. Zawarte zosta³y one w ustawie o dzia³alnoœci
leczniczej i równie¿ podlegaj¹ kontroli Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej [9-11].
W 2013 r. opublikowane zosta³o rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwi¹zanych z nara¿eniem na zranienia ostrymi narzêdziami u¿ywanymi przy udzielaniu œwiadczeñ
zdrowotnych. Rozporz¹dzenie to okreœla zadania pracodawcy w zakresie odpowiedniej organizacji pracy oraz wdra¿ania procedur bezpiecznego pos³ugiwania
siê ostrymi narzêdziami. Rozporz¹dzenie stanowi implementacjê postanowienia
Dyrektywy 2010/32/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wykonywania umowy
ramowej dotycz¹cej zapobiegania zranieniom ostrymi narzêdziami w sektorze
szpitali i opieki zdrowotnej zawartej miêdzy Europejskim Stowarzyszeniem Szpitali
i Pracodawców Ochrony Zdrowia (European Hospital and Healthcare Employers’
Association – HOSPEEM) a Europejsk¹ Federacjê Zwi¹zków Zawodowych S³u¿b
Publicznych (European Public Services Union – EPSU). Celem dyrektywy jest poprawa warunków pracy poprzez np. wyposa¿enie w sprzêt zapobiegaj¹cy zranieniom ostrymi narzêdziami. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ to do obowi¹zków pracodawcy, wynikaj¹cych z ustawy Kodeks pracy i przepisów wykonawczych, nale¿y
zapewnienie stosowania wszelkich, dostêpnych œrodków do eliminacji zranieñ
ostrymi narzêdziami [12,13]. ¯¹danie zapewnienia bezpieczeñstwa w podmiocie
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przez jednostki, instytucje zewnêtrzne, nie znajduje odzwierciedlenia zarówno
w rzeczywistoœci prawnej jak i pragmatyce.
Równie¿ w stosunku do osób innych ni¿ udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych
podejmuj¹cych czynnoœci w trakcie wykonywania których, dochodzi do naruszenia ci¹g³oœci tkanek ludzkich, istniej¹ przepisy prawne wprowadzaj¹ce obowi¹zek
wdro¿enia i stosowania procedur zapewniaj¹cych ochronê przez zaka¿eniami
oraz chorobami zakaŸnymi – zgodnie z zapisami art. 16 ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi. I podobnie jak w przypadku
kierowników podmiotów leczniczych, nieprzestrzeganie tych przepisów grozi kar¹
grzywny, nak³adan¹ w drodze postêpowania administracyjnego. Nale¿y równie¿
pamiêtaæ, i¿ klienci, u których dosz³o do zaka¿enia na skutek nie stosowania
procedur zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ lub niew³aœciwego ich stosowania, mog¹ dochodziæ roszczeñ na drodze postêpowania cywilnego [9,14].
Jednym z wa¿niejszych czynników, warunkuj¹cych skutecznoœci podejmowanych czynnoœci w zakresie zapobiegania zaka¿eniom zwi¹zanym z udzielaniem
œwiadczeñ zdrowotnych i wykonywaniem us³ug z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek,
jest wysoka œwiadomoœæ i odpowiednia postawa prze³o¿onych lub osób zarz¹dzaj¹cych podmiotem, co przek³ada siê na odpowiedni sposób organizowania
wewnêtrznego systemu zapobiegania zaka¿eniom i chorobom zakaŸnym oraz
w³aœciwy nadzór wewnêtrzny nad tym systemem, w celu wyeliminowania ryzyk
zdrowotnych i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeñstwa personelowi oraz
klientom czy pacjentom.
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna w czasie wykonywania dzia³añ kontrolnych –
w ramach prowadzonego nadzoru – mo¿e wydaæ zalecenia stanowi¹ce podstawê
do podjêcia dzia³añ koryguj¹cych. Tak wiêc, istnieje mo¿liwoœæ sprawowania
nadzoru przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, umo¿liwiaj¹cego zainicjowanie lub wprowadzenie zmian w systemie funkcjonuj¹cym w danym podmiocie w sposób ca³kowicie sformalizowany. W przypadku niektórych podmiotów wydanie zaleceñ pokontrolnych mo¿e byæ ponadto sposobem u³atwiaj¹cym
personelowi pozyskanie dodatkowych œrodków finansowych lub innych œrodków
koniecznych do wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia przez zaka¿eniami
i chorobami zakaŸnymi w miejscu pracy na poziomie kierowników i w³aœcicieli
zak³adów pracy.
W dzia³aniach spotykamy siê równie¿ z twierdzeniem, i¿ kwestia zaka¿eñ
krwiopochodnych jest stosunkowo dobrze poznana w szpitalach i nie ma potrzeby wprowadzania dalszych modyfikacji i udoskonaleñ na poziomie podmiotów
wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹. Jednoczeœnie bagatelizowany jest problem
wykonywania zabiegów z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek w sektorze pozamedycznym. Zastanawiaj¹ce wydaje siê, i¿ bardziej akceptowalne dla spo³eczeñstwa
jest ryzyko przeniesienia zaka¿enia w salonach typu podmioty kosmetyczne, czy
te¿ tatua¿u, ni¿ w sektorze medycznym. Zgodnie z prezentowanymi opiniami,
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zabiegi z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek poza sektorem medycznym – jako drobne
zabiegi, postrzegane s¹ jako bezpieczniejsze. Takie powierzchowne traktowanie
sprawy, przyczynia siê jednak w rzeczywistoœci do rosn¹cego zagro¿enia w zwi¹zku
z coraz powszechniej wykonywanymi zabiegami upiêkszaj¹cymi i z zakresu tatua¿u i piercingu. Z praktyki wynika bowiem, i¿ to w³aœnie drobne zabiegi s¹ przyczyn¹ rozpowszechniania zaka¿eñ z uwagi na brak lub niew³aœciwie wykonanie
procedur zapobiegaj¹cych szerzeniu siê chorób przenoszonych drog¹ krwi. Wœród
najczêœciej wymienianych b³êdów i uchybieñ wymieniane s¹ miêdzy innymi niew³aœciwe stosowanie rêkawiczek jednorazowych (zbyt rzadko zmieniane), niew³aœciwie dobierane i stosowane preparaty do dezynfekcji narzêdzi (zbyt krótki
czas dezynfekcji, u¿ywanie roztworu roboczego przez d³u¿szy czas ni¿ zalecany
przez producenta), czy te¿ u¿ywanie narzêdzi wielokrotnego u¿ytku bez ich dezynfekcji i sterylizacji pomiêdzy klientami (np. c¹¿ki do manicure). Co prawda,
jak wspomniano powy¿ej, art. 16 ustawy zakaŸnej wskazuje na koniecznoœæ
wdra¿ania procedur zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ równie¿ w podmiotach innych ni¿ udzielaj¹cych œwiadczeñ zdrowotnych, podejmuj¹cych czynnoœci, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ci¹g³oœci tkanek
ludzkich, jednak brak szczegó³owych wymogów prawnych w tym zakresie mo¿e
byæ uznawany przez w³aœcicieli tego typu podmiotów za brak regulacji szczegó³owych i powód nie stosowania konkretnych sposobów zapobiegania zaka¿eniom
przenoszonym drog¹ krwi.
Projektowane rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych wymagañ sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadaæ obiekty, w których œwiadczone s¹ us³ugi
fryzjerskie, kosmetyczne, tatua¿u i odnowy biologicznej doprecyzuje m.in. szczegó³owe wymagania sanitarno-higieniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty,
w których œwiadczone s¹ us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, tatua¿u i odnowy biologicznej w zakresie procedur utrzymania czystoœci i dekontaminacji, czy te¿
sposoby postêpowania maj¹ce na celu zapobieganie zaka¿eniom i chorobom zakaŸnym. Okreœli tak¿e kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur
czystoœci i dekontaminacji. W projekcie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dezynfekcji i sterylizacji, w obiektach
œwiadcz¹cych us³ugi fryzjerskie, tatua¿u i odnowy biologicznej, okreœlono podobnie jak w podmiotach leczniczych œwiadcz¹cych us³ugi medyczne. Pojawia
siê jednak pytanie – czy szczegó³owe doregulowanie wymogów, bez gruntownej
wiedzy us³ugodawcy i jego wewnêtrznego przekonania o potrzebie chronienia
zdrowia swojego i zdrowia klienta/ pacjenta, zmniejszy ryzyko zaka¿eñ?
Niepokój mo¿e budziæ równie¿ fakt, i¿ zabiegi wykonywane z naruszeniem
ci¹g³oœci tkanek w sektorze us³ug medycznych i pozamedycznych otrzymuj¹ ró¿n¹
wagê. Pañstwowa Inspekcja Sanitarna spotyka siê z pogl¹dami, ¿e zaka¿enia
HBV, HCV czy HIV s¹ problemem zaka¿eñ szpitalnych i nie dotycz¹ salonów us³ugowych, wykonuj¹cych zabiegi inwazyjne z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek. Zreszt¹
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czêsto, jako Ÿród³o problemu w takim przypadku identyfikowany jest klient nie
podaj¹cy swojego statusu medycznego (nie ma takiego obowi¹zku), nie zaœ brak
lub niew³aœciwie wykonywane procedury zapobiegaj¹ce szerzeniu siê zaka¿eñ.
W praktyce, bez wzglêdu na sektor, w którym wykonywane s¹ zabiegi z przerwaniem ci¹g³oœci tkanek, procedura taka wi¹¿e siê zawsze z ryzykiem ekspozycji
na potencjalnie ska¿on¹ krew, a co za tym idzie wymaga wdro¿enia i przestrzegania dzia³añ zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ krwiopochodnych. Rozró¿nianie podmiotów na medyczne i niemedyczne nie ma merytorycznego uzasadnienia. Poza okreœleniem wymogów prawnych w tym zakresie wci¹¿ aktualna
pozostaje potrzeba prowadzenia kampanii i akcji podnosz¹cych poziom wiedzy
w zakresie ryzyka transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych i ich prewencji. Szczególnie w sektorze us³ug pozamedycznych, wobec personelu nie maj¹cego czêsto
zawodowego przygotowania w zakresie wiedzy medycznej, w tym wiedzy o sposobach minimalizacji ryzyka przeniesienia zaka¿eñ.
Wœród problemów wymienianych przez przedstawicieli niektórych instytucji
znajduj¹ siê równie¿ kwestie zwi¹zane z finansowaniem elementów systemu
zapobiegania zaka¿eniom krwiopochodnym przez œwiadczeniodawców/us³ugodawców, generuj¹cych dodatkowe, zbêdne ich zdaniem koszty oraz pokusa szukania oszczêdnoœci przy wykonywaniu procedur zapobiegaj¹cych szerzeniu siê
zaka¿eñ i chorób zakaŸnych. Wydaje siê, i¿ do utrzymania takiego stanu rzeczy
przyczyniaj¹ siê równie¿ sami klienci poszukuj¹cy taniej us³ugi. Dlatego istotne
jest kszta³towanie œwiadomoœci spo³eczeñstwa, gdy¿ wysokie wymagania klienta
wymusz¹ stosowanie procedur gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo wykonywanych
zabiegów przez personel i przedsiêbiorców.
Jako rozwi¹zanie tego problemu wskazywane jest równie¿ wprowadzenie
systemu odpowiedzialnoœci finansowej w przypadku nie stosowania odpowiednich zabezpieczeñ przez personel. Taki system jednak ju¿ istnieje w polskim
prawie. Zgodnie z ustaw¹ o zapobieganiu i zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych nieprzestrzeganie przepisów zawartych w art. 16 i 14 dotycz¹cych opracowania i wdro¿enia procedur przeciwepidemicznych dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ i innych ni¿ udzielaj¹ce œwiadczeñ medycznych, grozi
kar¹ grzywny, postêpowanie zaœ prowadzone jest na drodze kodeksu postêpowania administracyjnego w sprawach o wykroczenia. Ponadto w razie stwierdzenia
ra¿¹cych nieprawid³owoœci sanitarno-higienicznych organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej maj¹ odpowiednie narzêdzia prawne – od wydania konkretnych
zaleceñ, nakazania dzia³añ w celu usuniêcia uchybieñ do unieruchomienia podmiotu w ca³oœci lub czêœci (w skrajnych przypadkach). Brak œwiadomoœci i znajomoœci przepisów prawa, a co za tym idzie konsekwencji nie stosowania systemu
zapobiegania zaka¿eniom w podmiotach leczniczych i w sektorze pozamedycznym
powinien zostaæ uwzglêdniony w dzia³aniach interwencyjnych i edukacyjnych
w przysz³oœci [9].
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Odpowiedzialnoœæ finansowa za nieprzestrzeganie procedur zapobiegania
zaka¿eniom dotyczy nie tylko odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej bezpoœrednio
z przepisów prawa. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ to kierownik podmiotu wykonuj¹cego
dzia³alnoœæ lecznicz¹ ponosi koszty postêpowania w zwi¹zku ze zwalczaniem
ognisk zaka¿eñ szpitalnych w sytuacji ich wyst¹pienia. Nie mo¿na bagatelizowaæ
kosztów odszkodowañ z powództwa cywilnego dla pacjentów i klientów zak³adów spoza sektora us³ug medycznych, w przypadku gdy udowodnione zostanie,
i¿ do zaka¿enia dosz³o w wyniku zaniedbañ z winy podmiotu. Zw³aszcza w tym
ostatnim przypadku nieœwiadomoœæ wysokich kosztów jakim mo¿e byæ obarczony
podmiot wykonuj¹cy dzia³alnoœæ us³ugow¹ rodzi pokusê oszczêdnoœci na systemie zapobiegania zaka¿eniom i chorobom zakaŸnym.
Niektóre podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ postrzegaj¹ kontrole
prowadzone przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej jako zagro¿enie dla
swojej dzia³alnoœci. W pogoni za szybkim zyskiem, kontrola traktowana jest jak
istotne utrudnienie w prowadzeniu dzia³alnoœci. W zwi¹zku z tym powstaje oczekiwanie, i¿ Pañstwowa Inspekcja Sanitarna powinna pe³niæ rolê jedynie doradcz¹,
a mandaty karne i decyzje w zakresie koniecznoœci wdro¿enia zaleceñ powinny
byæ nak³adane dopiero po kilkakrotnym ich stwierdzeniu, jako ostateczna forma
wyegzekwowania odpowiednich standardów udzielania œwiadczeñ z naruszeniem
ci¹g³oœci tkanek. Takie podejœcie stanowi niebywa³e zagro¿enie dla zdrowia
i ¿ycia pacjentów w sektorze us³ug medycznych i klientów podmiotów us³ugowych, bowiem nara¿enie na zaka¿enie w przypadku niew³aœciwego stosowania
procedur przeciwepidemicznych powstaje ju¿ od pocz¹tku funkcjonowania podmiotu, a prawdopodobieñstwo zaka¿enia roœnie, tak d³ugo jak procedury nie s¹
stosowane. Obecna forma kontroli i nadzoru jest skuteczna i b³êdem by³yby dalsze
ustêpstwa dla podmiotów. Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, i¿ podmioty spoza
sektora medycznego maj¹ mo¿liwoœæ przy opracowywaniu procedur, skonsultowania ich z w³aœciwym pañstwowym inspektorem sanitarnym, który z kolei ma
obowi¹zek wydania opinii w tym zakresie zgodnie z ustaw¹ o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi. W praktyce jednak przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych wskazuj¹, i¿ us³ugodawcy nie korzystaj¹ z mo¿liwoœci zasiêgniêcia fachowej opinii w przedmiotowym zakresie [9].
Czêœæ instytucji przedstawia podgl¹d o koniecznoœci wprowadzenia œcis³ej
kontroli, w tym spo³ecznej poprzez upublicznianie wyników kontroli organów
nadzoruj¹cych podmioty, z podaniem dok³adnej treœci stwierdzonych uchybieñ
i zastrze¿eñ. Podobne rozwi¹zania funkcjonuj¹ co prawda w niektórych krajach
UE, ale przyjmowanie pojedynczych rozwi¹zañ bez szczegó³owej analizy uwarunkowañ dzia³alnoœci podmiotów leczniczych i innych przedsiêbiorstw us³ugowych
w danym kraju, mo¿e powodowaæ odmienne skutki ni¿ zamierzone np. mo¿e
prowadziæ do naruszenia swobody dzia³alnoœci gospodarczej. Obecnie zgodnie
z zapisami ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, uzyskane przez organy PIS
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w trakcie kontroli informacje oraz dokumenty zawieraj¹ce tajemnicê prawnie
chronion¹ kontrolowanego, nie mog¹ byæ przekazywane innym organom ani ujawniane (z wy³¹czeniem s¹du lub prokuratora). Poza tym podanie do powszechnej
wiadomoœci informacji zgodnie z postulatami mog³oby prowadziæ do tzw. niezdrowej konkurencji. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie skutecznoœci zapobiegania
szerzeniu siê zaka¿eñ i chorób zakaŸnych oraz cele nadzoru epidemiologicznego, okreœlony zosta³ rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia zakres i sposób prowadzenia kontroli zewnêtrznej w zakresie realizacji zadañ zwi¹zanych z podejmowaniem dzia³añ zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ i chorób zakaŸnych
w podmiotach leczniczych, a tak¿e warunki udostêpniania i przechowywania
dokumentacji powsta³ej w wyniku kontroli [3,9,15].
Dodatkowo postulowano równie¿ zmianê przepisów w zakresie prowadzenia
kontroli tak, aby zwiêkszona zosta³a czêstotliwoœæ kontroli, a tak¿e aby umo¿liwiæ ich prowadzenie w sposób niezapowiedziany. Postulat taki jest niezrozumia³y w kontekœcie przepisów, zgodnie z którymi pañstwowy inspektor sanitarny ma
prawo wstêpu do zak³adów pracy oraz wszystkich pomieszczeñ i urz¹dzeñ wchodz¹cych w ich sk³ad, obiektów u¿ytecznoœci publicznej, a tak¿e wstêpu do mieszkañ — w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaŸnej, zagro¿enia zdrowia czynnikami œrodowiskowymi, a tak¿e je¿eli w mieszkaniu jest lub ma byæ
prowadzona dzia³alnoœæ produkcyjna lub us³ugowa. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, i¿ ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej gwarantuje podmiotom
7 dni na przygotowanie siê do kontroli. W praktyce wiêkszoœæ kontroli jest prowadzona w sposób zaplanowany zgodnie z planem kontroli. Istnieje równie¿
mo¿liwoœæ przeprowadzenia w razie koniecznoœci kontroli doraŸnej np. na skutek istnienia podejrzenia nieprzestrzegania warunków sanitarno-higienicznych
i procedur zapobiegaj¹cych szerzeniu siê zaka¿eñ i chorób zakaŸnych [3,15].
Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, i¿ zarówno wprowadzenie zbyt
wysokich obostrzeñ (upublicznianie wyników kontroli), jak i ca³kowitej rezygnacji z koniecznoœci przestrzegania standardów (likwidacja uprawnieñ Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej do prowadzenia nadzoru i kontroli zewnêtrznej na rzecz
dzia³añ doradczych) mo¿e przynieœæ niekorzystne efekty dla zdrowia publicznego.
Rozwi¹zaniem godnym uwagi wydaje siê natomiast wprowadzenie w przysz³oœci,
systemu certyfikacji salonów odnowy biologicznej, tatua¿u i innych tego typu
podmiotów w zakresie spe³niania wymagañ sanitarno-higienicznych i gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo oferowanych us³ug zarówno dla klienta jak i personelu.
Dodatkowo nale¿y zwróciæ uwagê na aspekt edukacyjny. W przesz³oœci w zak³adach wykonuj¹cych us³ugi z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek w sektorze pozamedycznym stosowane by³y np. z powodów oszczêdnoœci finansowych tzw. „sterylizatory” UV czy „sterylizatory” kulkowe nie nadaj¹ce siê do wykonywania
procesu sterylizacji. W chwili obecnej, w skutek prowadzonych akcji informacyjnych, edukacyjnych, a tak¿e dzia³añ kontrolnych, sprzêt tego typu wycofywany
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jest z u¿ycia, a w jego miejsce stosowane s¹ sterylizatory, które zapewniaj¹
skutecznoœæ sterylizacji sprzêtu wielokrotnego u¿ytku. Ponadto coraz czêœciej
stosowane s¹ sprzêty i narzêdzia jednorazowe, zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo
wykonywanych zabiegów z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek. Coraz czêœciej obserwuje siê stosowanie dobrych praktyk i dba³oœæ w aspekcie profilaktyki zaka¿eñ,
a tak¿e chêæ pog³êbiania wiedzy w celu doboru najbardziej efektywnych rozwi¹zañ do rodzaju wykonywanych us³ug. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, i¿ nie w ka¿dym przypadku istnieje koniecznoœæ ponoszenia wysokich kosztów wykonywania procedur. Kieruj¹cy podmiotem us³ugowym ma bowiem mo¿liwoœæ np. podpisania
umowy z innym zak³adem w zakresie sterylizacji sprzêtu wielokrotnego u¿ytku
bez koniecznoœci zakupu drogiego sprzêtu, wydzielania pomieszczenia na ten
cel i kszta³cenia personelu do jego obs³ugi.
Z wniosków zebranych w toku dzia³añ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, wynika, ¿e wiedza nauczycieli zawodów zwiêkszonego ryzyka transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych jest czêsto nieaktualna. Dodatkowo w toku kszta³cenia zawodowego tematyka zaka¿eñ krwiopochodnych i ich prewencji jest traktowana w sposób
powierzchowny lub marginalny. W zwi¹zku z tym istnieje potrzeba aktualizowania podstawy programowej wybranych zawodów takich jak fryzjer, kosmetyczka
oraz szkoleñ podyplomowych nauczycieli ww. zawodów w celu uposa¿enia ich
w narzêdzia umo¿liwiaj¹ce przekazywanie rzetelnej wiedzy w zakresie ryzyka
zaka¿eñ krwiopochodnych i sposobów ich zapobiegania. Kolejny problem stanowi¹ kwestie zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ zapewnienia odpowiednich szkoleñ dla tatua¿ystów. W Polsce nie ma bowiem kierunku zawodowego przeznaczonego dla
tej grupy zawodowej. W zwi¹zku z czym pozyskuj¹ oni wiedzê w zakresie zaka¿eñ i chorób zakaŸnych niejednokrotnie na drodze samokszta³cenia. Wydaje siê,
i¿ kontynuowanie organizacji szkoleñ dla tej grupy zawodowej mo¿e przyczyniæ
siê do poprawy standardów wykonywania us³ug typu tatua¿ i poprawy ich bezpieczeñstwa. Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ ta grupa zawodowa chêtnie poddaje
siê szkoleniom, g³ównie z uwagi na wysok¹ œwiadomoœæ ryzyka jakim jest mo¿liwoœæ przeniesienia drog¹ krwi wirusa HIV, a wiedza prezentowana przez tê grupê
osób jest niejednokrotnie postrzegana na wysokim poziomie.
W przypadku zawodów medycznych wiedza nt. HCV jest przekazywana zarówno w toku studiów podstawowych, jak i w toku kszta³cenia ustawicznego
(podyplomowego i specjalizacyjnego) oraz w trakcie szkoleñ personelu szpitali
w zakresie kontroli zaka¿eñ szpitalnych, które zgodnie z ustaw¹ o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych prowadzone s¹ przez Zespo³y Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e równie¿ w tym zakresie
daje siê zidentyfikowaæ pewne braki np. z ankiety przeprowadzonej wœród studentów medycyny i kierunku stomatologicznego pierwszego i ostatniego roku
w ramach projektu SPPW Zapobieganie Zaka¿eniom HCV w Projekcie nr 4 Jako-
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œciowa ocena ryzyka zaka¿eniem HCV w œwietle stosowanych procedur medycznych w wybranych zak³adach opieki zdrowotnej wynika, ¿e studenci – niezale¿nie od rocznika studiów – maj¹ nisk¹ œwiadomoœæ w zakresie ryzyka i prewencji
HCV [6,9].
O niewystarczaj¹cej wiedzy pracowników w zakresie prewencji zaka¿eñ krwiopochodnym mo¿e œwiadczyæ wymienianie, wœród katalogu naruszeñ sprzyjaj¹cych szerzeniu siê chorób przenoszonych drog¹ krwi, takich uchybieñ jak niew³aœciwy stan pomieszczeñ, czy te¿ zbyt gêsto ustawione ³ó¿ka. Uchybienia te
choæ rzeczywiste i w sposób znaczny obni¿aj¹ce standardy us³ug medycznych,
nie maj¹ wiêkszego znaczenia w przypadku prewencji chorób krwiopochodnych.
Mog¹ natomiast oczywiœcie mieæ znaczenie w przypadku innych zaka¿eñ szpitalnych przenoszonych np. drog¹ kontaktow¹ (np. na skutek bezpoœredniej stycznoœci z drobnoustrojami chorobotwórczymi).
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom, jak wspomniano ju¿ we wczeœniejszej czêœci
materia³u, na przestrzeni ostatnich lat zosta³y zorganizowane du¿e projekty
edukacyjno-szkoleniowe o zasiêgu ogólnokrajowym, obejmuj¹ce ró¿ne grupy
docelowe, w tym personel medyczny, spo³eczeñstwo i tzw. grupy zawodowe
zwiêkszonego ryzyka. Szkolenia te odbywa³y siê bezp³atnie dla uczestników.
Z doœwiadczeñ jakie p³yn¹ z ich organizacji wynika, ¿e niejednokrotnie ww. grupy
zawodowe zwiêkszonego ryzyka nie dostrzegaj¹ znaczenia kszta³cenia. Nawet
bezp³atne szkolenia wymaga³y bardzo du¿ego zaanga¿owania w zebranie odpowiedniej liczby uczestników. Jako powód nieuczestniczenia w szkoleniach podawano niedogodne terminy zwi¹zane z faktem, i¿ ca³odzienne szkolenia powoduj¹
koniecznoœæ zamkniêcia salonu i utratê dochodów. Pozytywny odzew ze strony
czêœci podmiotów przek³ada siê jednak na bezpieczeñstwo personelu i klientów,
a w konsekwencji mo¿e doprowadziæ w rzeczywistoœci do zwiêkszenia zarobku
wynikaj¹cego z zadowolenia klienta, który bêdzie chêtnie wraca³ po kolejne
us³ugi.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom personelu sektora us³ugowego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy Zapobieganie Zaka¿eniom HCV
realizowanego w latach 2012-2016 opracowano – poza kursami stacjonarnymi
– równie¿ szkolenia e-learningowe. Dotychczas ze szkoleñ internetowych skorzysta³o ponad 6 000 osób. Na platformie internetowej zamieszczone s¹ materia³y
informacyjno-edukacyjne w zakresie ryzyka transmisji zaka¿enia na skutek niew³aœciwie wykonywanych procedur w trakcie zabiegów z naruszeniem ci¹g³oœci
tkanek, a tak¿e sposobów prewencji tego typu zaka¿eñ. Wydaje siê, i¿ szkolenia
e-learningowe z uwagi na mo¿liwoœæ odbycia kursu w dowolnym czasie i lokalizacji powinny staæ siê dogodnym narzêdziem, umo¿liwiaj¹cym zdobycie rzetelnej
i aktualnej wiedzy na temat zaka¿eñ krwiopochodnych [6].
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Podsumowanie
Istotn¹ rolê w ograniczeniu zachorowalnoœci na WZW C i inne choroby przenoszone drog¹ krwiopochodn¹ w Polsce maj¹ podejmowane przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ dzia³ania o charakterze uregulowañ prawnych i bie¿¹cego nadzoru
sanitarnego, które doprowadzi³y do zdecydowanej poprawy bezpieczeñstwa epidemiologicznego przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych wykonywanych w podmiotach leczniczych. Do czasu wydania podobnych uregulowañ prawnych, których adresatami bêd¹ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z zakresu
fryzjerstwa, kosmetologii, tatua¿u i innych zabiegów upiêkszaj¹cych, w stosunku
do w³aœcicieli i personelu tych zak³adów, kontynuowane musz¹ byæ dzia³ania
nadzoruj¹co-edukacyjne.
Brak szczepionki przeciwko HCV powoduje, ¿e obok wczesnej diagnostyki
osób z grup ryzyka oraz nadzoru nad przestrzeganiem procedur uniemo¿liwiaj¹cych szerzenie siê zaka¿eñ HCV, jedn¹ z najwa¿niejszych metod zapobiegania
jest edukacja spo³eczeñstwa. Celem tych dzia³añ jest podniesienie poziomu wiedzy œrodowiska medycznego i spo³eczeñstwa na temat wirusa HCV, w tym o drogach zaka¿enia i czynnikach ryzyka w podmiotach wykonuj¹cych zabiegi z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek. Pomimo organizowanych od kilkunastu lat kampanii
ogólnokrajowych dotycz¹cych zapobiegania zaka¿eniom HCV, a tak¿e inicjatyw
lokalnych wdra¿anych przez jednostki samorz¹du terytorialnego, istnieje potrzeba prowadzenia dalszych dzia³añ edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do szerokich grup odbiorców.
Maj¹c na uwadze cele globalnej strategii zwalczania WZW C dla sektora zdrowia przewiduje siê, i¿ w Polsce trendy dotycz¹ce liczby pacjentów z odleg³ymi
nastêpstwami zaka¿enia HCV bêd¹ dotyczyæ g³ównie wzrostu liczby osób z marskoœci¹ i zdekompensowan¹ marskoœci¹ w¹troby o 50% rocznie, a tak¿e wzrostu
zachorowañ na raka pierwotnego w¹troby o 60% rocznie. W zwi¹zku z powy¿szym dzia³ania w zakresie prewencji zaka¿eñ HCV powinny byæ bezwzglêdnie
kontynuowane.
Opinie niektórych osób, zw³aszcza dzia³aj¹cych w obszarze zdrowia publicznego, na temat niedoskona³oœci systemu nadzoru, edukacji czy kszta³cenia, powinny byæ zweryfikowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, funkcjonuj¹ce
rozwi¹zania merytoryczne oraz zaktualizowane dane epidemiologiczne.
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14. Jakimiak B, Röhm-Rodowald E. Profilaktyka zaka¿eñ, w tym zaka¿eñ HCV, w gabinetach us³ug upiêkszaj¹cych – wymagania sanitarne ze szczególnym uwzglêdnieniem
zagadnieñ dekontaminacji, w tym dezynfekcji i sterylizacji, materia³ opracowany
w ramach Projektu „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiêkszonego ryzyka transmisji zaka¿eñ krwiopochodnych i ogó³u spo³eczeñstwa w zakresie prewencji
(HCV, HBV, HIV)”.
15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz. U. z 2016 r.
poz.1829 z póŸn. zm.).
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SYTUACJA CHORYCH NA WZW C W POLSCE
NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ
Mgr Barbara Pepke
Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei, Lider Koalicji Hepatologicznej
Pacjenci ze zdiagnozowanym wirusowym zapaleniem w¹troby typu C (WZW C)
stanowi¹ szczególn¹ grupê, która ze swoim problemem nie ujawnia siê w bli¿szym i dalszym otoczeniu, w obawie przez stygmatyzacj¹. Dlatego tym wiêksz¹
rolê w nag³aœnianiu problemów oraz zabieganiu o poprawê w dostêpie do diagnostyki i leczenia maj¹ organizacje pacjentów, dzia³aj¹ce w tym obszarze. Niniejszy
rozdzia³ przybli¿a dzia³ania tych organizacji. Zawarto w nim opis sytuacji pacjentów, wskazuj¹c na specyfikê choroby zakaŸnej, której towarzyszy dyskryminacja i wykluczenie spo³eczne. Przedstawiono dane dotycz¹ce kolejek oczekiwania na diagnostykê i leczenie oraz poziom nak³adów finansowych przeznaczonych na terapie w poszczególnych województwach. Wskazano obszary wymagaj¹ce poprawy z punktu widzenia pacjenta. Dziêki wdro¿eniu systemowych rozwi¹zañ w tym zakresie, mo¿liwe bêdzie ograniczenie liczby powik³añ bezpoœrednio zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu pacjentów zaka¿onych wirusem HCV.
Maj¹c na uwadze to, ¿e w Polsce ponad 80% osób cierpi¹cych na WZW C
zosta³o zaka¿onych w placówkach medycznych podczas transfuzji krwi (w Polsce
przed 1992r krew nie by³a badana na obecnoœæ wirusa HCV) albo te¿ wskutek
b³êdu ludzkiego lub niedbalstwa w wykonywaniu procedur medycznych i sterylizacji, moralnym obowi¹zkiem Pañstwa Polskiego oraz zadaniem sytemu publicznej ochrony zdrowia jest do³o¿enie wszelkich starañ do wykrywania zaka¿eñ
HCV na jak najwczeœniejszym etapie oraz zapewnienie kompleksowej opieki
medycznej, zmierzaj¹cej do eliminacji HCV na skalê œwiatow¹.

8.1. Rola organizacji spo³ecznych w kszta³towaniu
polityki zdrowotnej
W Polsce istnieje 7 organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w obszarze chorób
w¹troby. Choæ same organizacje bardzo siê od siebie ró¿ni¹ w sposobie swojego
dzia³ania – jedne koncentruj¹ siê na edukacji o chorobie i organizacji badañ
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przesiewowych, drudzy na tworzeniu grup wsparcia, jeszcze inni na rzeczowej
i finansowej pomocy – ³¹czy ich jeden cel: d¹¿enie do poprawy w dostêpie do œwiadczeñ medycznych swoich podopiecznych. Dlatego w 2012 r. najbardziej aktywne
organizacje pozarz¹dowe w Polsce, które w swych dzia³aniach skupione s¹ na
poprawie sytuacji pacjentów z chorobami w¹troby, powo³a³y do ¿ycia Koalicjê
Hepatologiczn¹. Odt¹d to Koalicja reprezentuje interesy osób z chorobami hepatotropowymi, wspó³pracuj¹c z innymi instytucjami i organizacjami eksperckimi.
Koalicjê Hepatologiczn¹ tworz¹ nastêpuj¹ce organizacje pozarz¹dowe, reprezentuj¹ce g³os blisko miliona pacjentów dotkniêtych HCV i HBV w Polsce:
• Fundacja „Gwiazda Nadziei”
www.gwiazdanadziei.pl
• Fundacja Osób po Przeszczepieniu W¹troby „Transplantacja OK!”
www.trok.org.pl
• Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom „LIVER”
www.liver.pl
• Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami W¹troby na Tle
Wirusowym „SOS WZW”
www.soswzw.pl
• Stowarzyszenie „¯ycie po Przeszczepie”
www.przeszczep.pl
Oprócz wy¿ej wymienionych organizacji, pacjentów z wirusowym zapaleniem
w¹troby równie¿ zrzeszaj¹:
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zaka¿onym Wirusami Hepatotropowymi Hepa-Help
www.hepahelp.pl
• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV Prometeusze
www.prometeusze.pl
Organizacje skupione w Koalicji Hepatologicznej – od samego pocz¹tku po³¹czenia si³ – staraj¹ siê braæ czynny udzia³ w kszta³towaniu polityki zdrowotnej
na ka¿dym jej etapie, aby tym samym przyczyniæ siê do poprawy opieki nad
pacjentami, zwiêkszyæ wykrywalnoœæ zaka¿eñ na wczesnym etapie, a tym samym ograniczyæ koniecznoœæ transplantacji oraz zmniejszyæ liczbê przedwczesnych zgonów. Cz³onkowie Koalicji Hepatologicznej zwracaj¹ równie¿ uwag¹ na
koniecznoœæ podnoszenia œwiadomoœci spo³eczeñstwa na temat WZW, aby móc
ograniczyæ sytuacje sprzyjaj¹ce rozprzestrzenianiu si¹ zaka¿eñ oraz budowaæ
poczucie tolerancji wobec osób ju¿ zaka¿onych [1].
Spo³eczne organizacje pacjenckie posiadaj¹ narzêdzia i œrodki, dziêki którym
potrafi¹ wype³niæ luki w zaspakajaniu potrzeb zwi¹zanych z tematyk¹ HCV.
Czyni¹ to na co dzieñ miêdzy innymi przez:
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• wspieranie finansowe i rzeczowe placówek oraz instytucji, a tak¿e indywidualnych chorych;
• organizowanie i finansowanie terapii, zakupów sprzêtu rehabilitacyjnego,
leków;
• organizowanie badañ przesiewowych wykrywaj¹cych choroby w¹troby;
• organizowanie i prowadzenie szkoleñ dla lekarzy oraz programów edukacyjnych skierowanych do m³odzie¿y;
• inicjowanie, wspieranie, b¹dŸ organizowanie akcji spo³ecznych, profilaktycznych oraz edukacyjnych, w których staraj¹ siê wszechstronnie upowszechniaæ informacje o drogach rozprzestrzeniania siê zaka¿enia oraz
zachêcaæ do diagnozowania;
• udzielanie wsparcia psychologicznego chorym oraz ich rodzinom;
• organizowanie programów diagnostycznych i terapeutycznych.

8.2. Aspekt spo³eczny zaka¿enia HCV
Niewiele opracowañ porusza problem zaka¿eñ wirusem HCV w ujêciu psychologicznym i spo³ecznym. Zosta³o to zauwa¿one równie¿ przez twórców opracowania pt. HCV w Polsce. Strategia rozwi¹zywania problemu zdrowotnego oraz dzia³ania w perspektywie 2015-2016, w której autorzy przyznaj¹, i¿ pomijanie tych
kwestii i skupianie siê jedynie nad epidemiologi¹ i leczeniem jest nieuzasadnionym i zawê¿onym podejœciem. Stygmatyzuj¹cy charakter zaka¿enia HCV sprawia, i¿ aspekt spo³eczny i psychologiczny winien byæ traktowany na równi z aspektem zdrowotnym [2].
Osoba, u której zosta³o zdiagnozowane przewlek³e WZW C prze¿ywa podwójn¹
traumê. Oprócz obawy o w³asne ¿ycie i zdrowie, pojawia siê lêk o bezpieczeñstwo swoich bliskich. Pierwsz¹ i z regu³y najwa¿niejsz¹ informacj¹, która dociera do œwiadomoœci pacjenta jest to, ¿e WZW C jest chorob¹ zakaŸn¹, przenoszon¹ przez kontakt z krwi¹ osoby zaka¿onej. Choroba i zwi¹zane z ni¹ prze¿ycia
czêsto s¹ powodem rozpadów zwi¹zków b¹dŸ trudnoœci w ich zak³adaniu. M³odzi
pacjenci maj¹ problemy ze znalezieniem osoby, która jest w stanie zaakceptowaæ
to, ¿e s¹ zaka¿eni, b¹dŸ te¿ sami rezygnuj¹ z prób za³o¿enia zwi¹zku w obawie
przed brakiem akceptacji ze strony potencjalnego partnera, b¹dŸ te¿ jego
rodziny.
Fakt zaka¿enia ma równie¿ wp³yw na wybór zawodu czy te¿ œcie¿ki kariery
zawodowej. Pacjenci czêsto ukrywaj¹ przed pracodawc¹ informacjê o swoim
zaka¿eniu w obawie przed utrat¹ pracy b¹dŸ pojawieniem siê stygmatyzacji
ze strony wspó³pracowników. Chorzy, oczekuj¹cy na terapiê, odwlekaj¹ moment
zmiany pracy do czasu wyleczenia, obawiaj¹c siê utraty nowej pracy podczas
terapii, której do niedawna towarzyszy³o wiele objawów ubocznych.
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Nie jest rzadkoœci¹ krzywdz¹ce traktowanie pacjenta zaka¿onego wirusem
HCV w innych placówkach opieki zdrowotnej. Fora internetowe, na których wypowiadaj¹ siê pacjenci, pe³ne s¹ historii, w których odmawiano im us³ug stomatologicznych czy ginekologicznych, kazano przyjœæ na koniec dnia, wyznaczano
osobne toalety w szpitalach, podawano posi³ki w naczyniach jednorazowego
u¿ytku w odró¿nieniu do reszty pacjentów.
Powodem tak krzywdz¹cego traktowania osób, u których zdiagnozowano zaka¿enie wirusem HCV jest niska œwiadomoœæ spo³eczeñstwa na temat dróg rozprzestrzeniania siê tego wirusa. Mimo licznych kampanii spo³ecznych, nadal wielu
ludziom wydaje siê, ¿e zaka¿enie HCV przenosi siê drog¹ iniekcyjnego przyjmowania narkotyków albo w wyniku kontaktów seksualnych z wieloma osobami.
Co najgorsze, takie pogl¹dy niekiedy wyznaj¹ równie¿ lekarze POZ, którzy swoj¹
edukacjê na temat wirusów hepatotropowych zakoñczyli wiele lat temu.
Mo¿na œmia³o stwierdziæ, i¿ dla pacjentów zaka¿onych HCV, aspekt choroby
zakaŸnej w wiêkszoœci przypadków góruje nad aspektem zdrowotnym. Niejednokrotnie staje siê przyczyn¹ wystêpowania depresji, albo znacznego obni¿enia
komfortu ¿ycia, przejawiaj¹cego siê w postaci d³ugofalowego obni¿enia nastroju.
To sprawia, ¿e dla wiêkszoœci z nich, g³ównym ¿yciowym celem staje siê eliminacja zaka¿enia HCV, a dopiero w dalszej kolejnoœci – regeneracja w¹troby. Wyeliminowanie wirusa w wyniku terapii, co obecnie obserwujemy na poziomie siêgaj¹cym 100%, poci¹ga za sob¹ znaczn¹ poprawê jakoœci ¿ycia pacjenta. Nale¿y
wiêc d¹¿yæ do tego, aby móc leczyæ osoby zdiagnozowane w mo¿liwie najkrótszym czasie od rozpoznania zaka¿enia. Niestety system opieki nad pacjentem
z WZW C w Polsce finansowany ze œrodków publicznych nie zapewnia ani szybkiego dostêpu do pog³êbionej diagnostyki i leczenia przeciwwirusowego, ani te¿
adekwatnej do potrzeb opieki psychologicznej. Opieka psychologiczna jest tym
bardziej niezbêdna w czasie leczenia pacjentów terapiami z u¿yciem interferonu, które w wielu przypadkach wywo³uje u osób leczonych zaburzenia zmian
nastroju, pojawienie siê stanów lêkowych czy nawet depresji.
Innowacyjne metody leczenia WZW C, które w Polsce pojawi³y siê na listach
leków refundowanych w 2015 r., nie powoduj¹ ju¿ tak silnych skutków ubocznych jak wczeœniejsze terapie interferonowe (depresja i obni¿enie nastroju).
Równie¿ znacz¹cy wzrost skutecznoœci terapii przeciwwirusowych (z 40% do 100%)
sprawi³y, ¿e zmieni³o siê podejœcie pacjentów do choroby. Diagnoza WZW C nie
jest dla pacjentów tak silnym doœwiadczeniem traumatycznym jak by³o to kilka
lat temu. Chorzy chêtnie korzystaj¹ z pomocy psychologicznej – któr¹ oferuj¹
niektóre organizacje pozarz¹dowe – do rozwi¹zania problemów, które niekoniecznie wynikaj¹ z diagnozy WZW C. Pacjenci oczekuj¹ terapii psychologicznej
ukierunkowanej na pomoc w zakresie rozwi¹zywania problemów wynikaj¹cych
z ich ogólnej sytuacji ¿yciowej [3].
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8.3. Postêp w diagnozowaniu i leczeniu WZW C
Z myœl¹ o poprawie sytuacji pacjentów cierpi¹cych na WZW C, w 2016 r. Koalicja
Hepatologiczna przygotowa³a raport pt. System Opieki nad Pacjentami z Wirusowym Zapaleniem W¹troby typu C. Przedstawiono w nim najwa¿niejsze problemy w diagnozowaniu i leczeniu WZW C. Raport sta³ siê punktem wyjœcia do
dalszej pracy organizacji [4].
Ostatnie lata przynios³y znaczny postêp w leczeniu wirusowego zapalenia
w¹troby typu C. W 2015 r. wprowadzono do obrotu kilka terapii bezinterferonowych o wysokiej, blisko stuprocentowej skutecznoœci oraz wysokim bezpieczeñstwie stosowania. W Polsce pierwsze nowoczesne terapie zosta³y wprowadzone
na listê leków refundowanych 1 lipca 2015 r., kolejne dwie do³¹czy³y do nich
1 wrzeœnia i 1 listopada 2015 r. Decyzje o finansowaniu w Polsce terapii bezinterferonowych by³y odpowiedzi¹ na postulaty zarówno œrodowiska ekspertów,
jak i pacjentów.
Polscy pacjenci w 2015 r. uzyskali dostêp do leczenia zgodnego z rekomendacjami Polskiej Grupy Ekspertów HCV oraz wytycznymi miêdzynarodowych towarzystw naukowych na podstawie zapisów programu lekowego Leczenie bezinterferonowe wirusowego zapalenia w¹troby typu C (ICD-10 B.18.2), stanowi¹cego
za³¹cznik do obwieszczenia refundacyjnego Ministra Zdrowia [5].
Z informacji uzyskanych od innych europejskich organizacji pacjenckich wynika, ¿e kryteria kwalifikacji do leczenia oraz liczba bezinterferonowych terapii
finansowanych w Polsce z bud¿etu pañstwa, s¹ zdecydowanie lepsze w porównaniu z innymi pañstwami Unii Europejskiej.
Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami W¹troby (ang. European
Liver Patients Association, w skrócie nazywane ELP¥) na podstawie danych zebranych od swoich cz³onków, stworzy³o mapy przedstawiaj¹ce mo¿liwoœci leczenia
WZW C nowoczesnymi terapiami. Z danych wynika, ¿e ju¿ prawie w ca³ej Europie
dostêpne s¹ nowe, bezinterferonowe terapie, ale tylko piêæ krajów zdecydowa³o
siê nie wprowadzaæ ograniczeñ w dostêpie do leczenia. Wszystkie leki nowej
generacji s¹ dostêpne m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Natomiast Portugalia, Chorwacja, Bu³garia, Wêgry i Rumunia wprowadzi³y tylko niektóre z nich, a dwa kraje nadal pozostaj¹ bez leków dzia³aj¹cych bezpoœrednio na wirusa HCV. Przy tak szerokich mo¿liwoœciach leczenia,
wiêkszoœæ krajów zdecydowa³a siê na wprowadzenie ograniczeñ w dostêpie do
terapii, w zale¿noœci od stopnia w³óknienia w¹troby.
Polska wraz z Niemcami, Holandi¹, S³oweni¹, Portugali¹ i Chorwacj¹ tworz¹
czo³ówkê pañstw, które takich ograniczeñ nie wprowadzi³y, stwarzaj¹c tym samym optymalne warunki do leczenia chorych na WZW C, niezale¿nie od genotypu
HCV i stopnia w³óknienia w¹troby.
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Fundacja Gwiazda Nadziei jest cz³onkiem europejskiego stowarzyszenia ELPA
oraz ogólnoœwiatowego stowarzyszenia World Hepatitis Alliance, dziêki czemu
mo¿e na bie¿¹co œledziæ proces udostêpniania nowoczesnych terapii oraz porównywaæ poziom opieki nad polskimi pacjentami na tle innych krajów [6].

8.4. Dostêp do opieki nad pacjentami z WZW C w Polsce
i w Europie
Problemem, który œrodowisko pacjenckie identyfikuje od dawna, jest d³ugie
oczekiwanie na pierwsze konsultacje u specjalisty leczenia chorób zakaŸnych.
Chocia¿ sytuacja ta jest odmienna w ró¿nych miejscach w kraju, w wiêkszoœci
placówek okres ten wynosi od 6 do 12 miesiêcy. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e kolejki
do specjalistów nale¿y skróciæ. Jest to problem identyfikowany w wielu dziedzinach medycyny, niemniej wydaje siê mo¿liwe wprowadzenie rozwi¹zañ, które
d³ugookresowo pozwol¹ wyeliminowaæ trudnoœci. Prze³om w leczeniu wirusowego
zapalenia w¹troby typu C i wprowadzenie terapii polegaj¹cych na przyjmowaniu
leków w znacznej wiêkszoœci niewywo³uj¹cych skutków ubocznych, mo¿e byæ
Ÿród³em oszczêdnoœci œrodków finansowych przeznaczonych na finansowanie
hospitalizacji osób z WZW C oraz oszczêdnoœci czasu pracy lekarzy zatrudnionych
na oddzia³ach szpitalnych. Teraz praca lekarzy oraz œrodki finansowe (wczeœniej
poch³aniane na oddzia³ach szpitalnych) mog¹ zostaæ przeniesione do ambulatoryjnej opieki, co tym samym pozwoli znacznie skróciæ okres oczekiwania na konsultacje medyczne oraz na leczenie w poradniach.
Równie¿ zmiana sposobu diagnozowania stanu w¹troby przemawia za tym,
aby spodziewaæ siê mniejszej liczby hospitalizacji. W 2015 r. programy leczenia
przewlek³ego WZW C dopuœci³y diagnozowanie w³óknienia w¹troby metod¹ elastografii. Pacjenci nie musz¹ ju¿ byæ poddawani inwazyjnej i bolesnej biopsji
w¹troby.
Nadal pozostaje problem d³ugiego oczekiwania na skuteczn¹ terapiê, pozwalaj¹c¹ pacjentom pozbyæ siê zaka¿enia wirusem HCV. Z informacji udostêpnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wynika, ¿e w ca³ej Polsce na dzieñ
21 lutego 2017 r. w kolejce do leczenia terapiami przeciwwirusowymi oczekuje
10 015 chorych zaka¿onych wirusem HCV.
Aby mieæ pe³niejszy obraz sytuacji nale¿a³oby zadaæ sobie pytanie: ile osób
wymagaj¹cych terapii aktualnie oczekuje w kolejkach na pierwszorazowe przyjêcie do poradni.
Nie dysponujemy informacjami dotycz¹cymi liczby pacjentów, którzy mog¹
byæ poddawani leczeniu ka¿dego roku. Szacunki jednak wskazuj¹, ¿e liczba chorych którzy zostan¹ poddani terapii przeciwwirusowej w pierwszym pó³roczu
2017 r. wyniesie 4,5 tys. osób.
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Ze wzglêdu na dysproporcje pomiêdzy liczb¹ pacjentów wymagaj¹cych leczenia a mo¿liwoœciami finansowanymi Narodowego Funduszu Zdrowia, lekarze
z regu³y podejmuj¹ decyzjê o w³¹czaniu do leczenia w pierwszej kolejnoœci chorych z zaawansowanym w³óknieniem w¹troby, którzy zagro¿eni s¹ pojawieniem
siê choroby nowotworowej w¹troby. Pacjenci z mniej postêpuj¹cym procesem
chorobowym w niektórych województwach bêd¹ czekaæ na podjêcie leczenia
nawet 5-6 lat. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dla uzyskania jak najlepszego efektu
zdrowotnego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania siê zaka¿eñ HCV w Polsce,
niezbêdne jest nie tylko zwiêkszenie liczby pacjentów diagnozowanych, lecz
równie¿ skutecznie leczonych [4].
Polscy pacjenci choruj¹cy na przewlekle WZW C diagnozowani s¹ bardzo póŸno. Ponad 20% z nich w momencie diagnozy ma ju¿ 3-ci lub 4-ty stopieñ w³óknienia w¹troby (4-ty stopieñ oznacza marskoœæ) [7].
Informacje na temat czasu oczekiwania pacjentów na pierwsz¹ wizytê do
poradni wirusowego zapalenia w¹troby oraz czas oczekiwania w kolejce na w³¹czenie do terapii przeciwwirusowej przedstawia tabela 8.1., zawieraj¹ca dane
pozyskane ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia (www.kolejki.nfz.gov.pl)
udostêpnione w ramach Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na
Œwiadczenia Medyczne [8].
Nale¿y uwzglêdniæ, ¿e w pojedynczych przypadkach placówki lecznicze mog¹
zaniedbywaæ obowi¹zek bie¿¹cego raportowania do NFZ stanu kolejek, dlatego
zestawienie to nie jest w 100% kompletne, jednak¿e mo¿na przyj¹æ za³o¿enie,
¿e odzwierciedla aktualny obraz dostêpu do diagnozy i leczenia zaka¿eñ HCV
w Polsce na dzieñ 21.02.2017 r.
Tabela 8.1.
Kolejki oczekiwania do poradni WZW oraz na terapie przeciwwirusowe w ramach programu
leczenie przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C terapi¹ bezinterferonow¹
(ICD-10 B 18.2)
Placówki medyczne

leczenie
pacjentów
stabilnych

leczenie
przypadków
pilnych

termin
liczba
przyjêcia pacjentów
do poradni oczekuWZW
j¹cych
na terapiê

Wroc³aw WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO

12.2030

12.2021

13.11.2017

1025

Wroc³aw MED-FIX CENTRUM MEDYCZNE
SP. Z O.O.

01.2019

02.2017

12.2017

56

Wroc³aw UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO

02.2017

02.2017

brak
poradni

15

WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL¥SKIE
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Boles³awiec ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ

02.2017

02.2017

18.09.2017

brak
kontraktu

brak
kontraktu

11.09.2017

brak
danych

12.2017

20.12.2017

64

Toruñ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
IM. L. RYDYGIERA

07.2018

02.2018

09.02.2018

171

Bydgoszcz WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

04.2019

05.2017

brak
poradni

671

Grudzi¹dz SPZOZ WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

brak
kontraktu

brak
kontraktu

25.04.2017

W³oc³awek WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY

brak
kontraktu

brak
kontraktu

07.08.2017

£uków SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD
OPIEKI ZDROWOTNEJ

09.2018

02.2017

22.02.2017

24

Lublin SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL
KLINICZNY NR 1

02.2019

01.2018

16.12.2017

584

Lublin ARION SZPITALE SP. Z O.O.

brak
danych

brak
danych

brak
danych

Bia³a Podlaska WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY

03.2019

03.2017

21.06.2017

44

Che³m SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHE£MIE

09.2018

02.2017

13.04.2017

27

Pu³awy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PU£AWACH

07.2020

02.2017

31.05.2017

53

Gorzów Wielkopolski WIELOSPECJALISTYCZNY
SZPITAL WOJEWÓDZKI Sp. z o.o.

04.2018

02.2017

14.11.2017

58

Zielona Góra LUBUSKA SPECJALISTYCZNA
PORADNIA CHORÓB W¥TROBY

04.2019

04.2018

28.02.2017

183

brak
kontraktu

brak
kontraktu

07.09.2017

01.2019

06.2018

31.01.2018

£ódŸ WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA

brak
kontraktu

brak
kontraktu

24.10.2017

Skierniewice WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY IM. STANIS£AWA RYBICKIEGO

brak
kontraktu

brak
kontraktu

22.11.2017

Legnica WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY
Wa³brzych SPECJALISTYCZNY SZPITAL
IM. DRA ALFREDA SOKO£OWSKIEGO

11

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Zielona Góra WOJEWÓDZKI SZPITAL
KLINICZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
WOJEWÓDZTWO £ÓDZKIE
£ódŸ WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY
SZPITAL IM. DR W£. BIEGAÑSKIEGO

633
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Tomaszów Mazowiecki TOMASZOWSKIE
CENTRUM ZDROWIA

brak
kontraktu

brak
kontraktu

19.06.2017

Piotrków Trybunalski SAMODZIELNY SZPITAL
WOJEWÓDZKI IM. MIKO£AJA KOPERNIKA

brak
kontraktu

brak
kontraktu

05.04.2017

Be³chatów TWOJE CENTRUM MEDYCZNE
SP. Z O.O.

brak
kontraktu

brak
kontraktu

31.05.2017

Proszowice SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ

brak
danych

brak
danych

28.02.2017

Kraków 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIK¥ - SPZOZ

brak
danych

brak
danych

brak
danych

Kraków KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAW£A II

02.2017

04.2017

10.04.2017

91

Kraków SP ZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI

06.2018

09.2017

26.07.2017

247

Kraków Szpital ¯eromskiego SPZOZ

01.2018

02.2017

20.07.2017

76

D¹browa Tarnowska ZESPÓ£ OPIEKI
ZDROWOTNEJ

03.2017

02.2017

brak
poradni

4

Myœlenice SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

brak
kontraktu

brak
kontraktu

12.09.2017

Wadowice ZESPÓ£ ZAK£ADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ

brak
kontraktu

brak
kontraktu

12.09.2017

Olkusz NOWY SZPITAL SP. Z O.O.

brak
kontraktu

brak
kontraktu

29.05.2017

Gorlice SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM.HENRYKA KLIMONTOWICZA

brak
kontraktu

brak
kontraktu

16.05.2017

Warszawa CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
MSWiA

10.2017

02.2017

18.04.2017

7

Warszawa WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

03.2017

02.2017

29.11.2017

376

Warszawa WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

brak
danych

brak
danych

25.10.2017

88

Warszawa SZPITAL KLINICZNY
DZIECI¥TKA JEZUS

brak
danych

brak
danych

brak
poradni

Warszawa SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

brak
danych

brak
danych

brak
poradni

P³ock WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

02.2017

02.2017

brak
poradni

25

Ciechanów SPECJALISTYCZNY SZPITAL
WOJEWÓDZKI

11.2017

09.2017

26.02.2017

53

brak
kontraktu

brak
kontraktu

22.08.2017

WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Nowy Dwór Mazowiecki NOWODWORSKIE
CENTRUM MEDYCZNE

153

8. Sytuacja chorych na WZW C w Polsce na tle Unii Europejskiej
Kozienice SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓ£ ZAK£ADÓW OPIEKI ZDROWOTNE

brak
kontraktu

brak
kontraktu

09.03.2017

Ostro³êka MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO

brak
kontraktu

brak
kontraktu

22.08.2017

32

Radom RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM.DR TYTUSA CHA£UBIÑSKIEGO

brak
kontraktu

brak
kontraktu

31.08.2017

47

02.2018

02.2017

25.09.2017

166

brak
kontraktu

brak
kontraktu

09.05.2017

Przemyœl WOJEWÓDZKI SZPITAL
IM. ŒW. OJCA PIO

04.2017

02.2017

24.02.2017

Mielec SZPITAL POWIATOWY
IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO

02.2017

02.2017

02.08.2017

187

Sanok SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓ£
OPIEKI ZDROWOTNEJ

brak
danych

brak
danych

17.02.2017

6

Lubaczów ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
R-36 SP. Z O.O.

brak
kontraktu

brak
kontraktu

28.02.2017

£añcut CENTRUM MEDYCZNE

06.2017

04.2017

05.07.2017

Dêbica ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ

brak
danych

brak
danych

04.12.2017

brak
kontraktu

brak
kontraktu

16.03.2017

brak
danych

brak
danych

11.04.2017

Jaros³aw CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ

brak
kontraktu

brak
kontraktu

01.04.2017

Stalowa Wola SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY

brak
kontraktu

brak
kontraktu

30.06.2017

Rzeszów MEDICOR CENTRUM MEDYCZNE
SP. Z O.O.

brak
kontraktu

brak
kontraktu

06.07.2017

04.2019

08.2017

15.05.2017

Bia³ystok PORADNIA CHOROBY ZAKAŹNE

brak
kontraktu

brak
kontraktu

27.02.2017

Suwa³ki SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA

brak
kontraktu

brak
kontraktu

28.09.2017

Bielsk Podlaski SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

brak
kontraktu

brak
kontraktu

30.05.2017

£om¿a SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNA£A
STEFANA WYSZYÑSKIEGO

brak
kontraktu

brak
kontraktu

28.03.2017

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Opole SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.
Nysa ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Krosno WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI
IM. JANA PAW£A II
Jas³o SZPITAL SPECJALISTYCZNY

33

7

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Bia³ystok UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

176
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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Gdañsk POMORSKIE CENTRUM CHORÓB
ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY SP Z O.O.

02.2021

08.2018

15.01.2019

742

Gdynia UNIWERSYTECKIE CENTRUM
MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

11.2017

04.2017

09.05.2018

23

S³upsk SZPITAL SPECJALISTYCZNY

brak
danych

brak
danych

16.06.2017

brak
kontraktu

brak
kontraktu

22.05.2017

Czêstochowa WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY IM. N.M.P.

12.2017

03.2017

20.12.2017

95

Katowice SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL
KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELÊCKIEGO ŒUM

03.2017

03.2014

brak
poradni

6

Chorzów SZPITAL SPECJALISTYCZNY

09.2019

04.2017

21.09.2017

534

Cieszyn ZESPÓ£ ZAK£ADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ

01.2020

08.2018

09.02.2018

73

Bytom SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

03.2023

02.2017

13.12.2017

217

Katowice ECONOMICUS SP. Z O.O.

03.2017

02.2017

27.02.2017

88

Mys³owice ID CLINIC

05.2018

06.2017

26.06.2017

372

brak
kontraktu

brak
kontraktu

07.03.2017

04.2022

09.2017

01.03.2018

Istebna NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI
ZDROWOTNEJ „WELUX” SP. Z O.O.

brak
kontraktu

brak
kontraktu

12.07.2017

Wodzis³aw Œl¹ski POWIATOWY PUBLICZNY
ZOZ W RYDU£TOWACH I WODZIS£AWIU

brak
kontraktu

brak
kontraktu

07.08.2017

Zawiercie SZPITAL POWIATOWY

brak
kontraktu

brak
kontraktu

25.01.2018

Tychy PAPROCANY SP. Z O.O.

brak
kontraktu

brak
kontraktu

07.11.2017

Tychy ZESPÓ£ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
NR 1 SP. Z O.O.

brak
kontraktu

brak
kontraktu

21.12.2017

brak
kontraktu

brak
kontraktu

30.06.2017

Kielce WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

brak
danych

brak
danych

19.12.2017

Starachowice POWIATOWY ZAK£AD OPIEKI
ZDROWOTNEJ

brak
danych

brak
danych

28.06.2017

Rumia NIEPUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI
ZDROWOTNEJ NR 1
WOJEWÓDZTWO ŒL¥SKIE

Œwiêtoch³owice ZESPÓ£ OPIEKI
ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.
Racibórz SZPITAL REJONOWY
IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE
Kielce ŒCO ul. Artwiñskiego 3

189
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Skar¿ysko Kamienna ZOZ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SK£ODOWSKIEJ-CURIE

brak
kontraktu

brak
kontraktu

09.03.2017

Busko Zdrój ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ

02.2017

02.2017

brak
poradni

6

Olsztyn WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY

11.2017

02.2017

13.02.2018

41

Gi¿ycko „SZPITAL GI¯YCKI” SP. Z O.O.

12.2018

03.2017

09.08.2017

52

Elbl¹g SZPITAL MIEJSKI ŒW. JANA PAW£A II

07.2020

01.2018

15.01.2018

108

Ostróda „POWIATOWY ZESPÓ£ OPIEKI
ZDROWOTNEJ - S.A.”

06.2019

06.2017

28.12.2017

32

Poznañ WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA

03.2018

03.2017

22.02.2017

1055

Kalisz WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
IM. LUDWIKA PERZYNY

02.2019

02.2017

01.04.2017

55

¯ychlin NIEPUBLICZNY ZOZ PRZYCHODNIA
SPECJALISTYCZNA GEMINI

09.2017

03.2017

07.06.2017

220

Konin WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

11.2017

03.2017

brak
danych

28

brak
kontraktu

brak
kontraktu

28.06.2017

Szczecin SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

12.2018

02.2018

04.09.2018

564

Wa³cz 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI¥ SAMODZIELNY PUBLICZNY

07.2019

09.2018

16.08.2017

82

Koszalin SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. M. KOPERNIKA

04.2018

02.2017

18.12.2017

193

WOJEWÓDZTWO WARMIÑSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

PI£A „ARS MEDICAL” SP. Z O.O.
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Razem liczba pacjentów oczekuj¹cych w kolejkach na innowacyjn¹ terapiê

10 015

Dane do tabeli zosta³y pozyskane ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia www.kolejki.nfz.gov.pl, stan na dzieñ 21.02.2017 r.

Najd³u¿sze terminy oczekiwania na pierwsze konsultacje medyczne z lekarzem
specjalizuj¹cym siê w leczeniu chorób zakaŸnych wystêpuj¹ w tych placówkach,
które maj¹ zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na lecenie przeciwwirusowe terapiami bezinterferoronowymi w ramach programu leczenie
przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C terapi¹ bezinterferonow¹
(ICD-10 B 18.2). Dane na temat wartoœci kontraktów, które zawar³y poszczególne
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placówki lecznicze z Wojewódzkimi Oddzia³ami Narodowego Funduszu Zdrowia
na leczenie pacjentów terapi¹ bezinterferonow¹ w pierwszym pó³roczu 2017 r.
zawiera tabela 8.2. [9].
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e nie wszystkie placówki, w których istnieje poradnia leczenia wirusowego zapalenia w¹troby posiadaj¹ kontrakt na terapie
przeciwwirusowe. I odwrotnie, nie wszystkie placówki, które zawar³y kontrakt
z NFZ na leczenie przeciwwirusowe maj¹ w swej strukturze poradnie WZW (s¹ to
na przyk³ad placówki zajmuj¹ce siê transplantacj¹ i opiek¹ nad pacjentami
po transplantacji w¹troby).
Kolejki oczekiwania na konsultacje medyczne, które mo¿na uto¿samiaæ z czasem na rozpoczêcie dog³êbnej diagnostyki w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, to jedna kwestia. Odmienn¹ spraw¹ jest okres oczekiwania
pacjenta na rozpoczêcie leczenia przeciwwirusowego w ramach programu leczenie przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C terapi¹ bezinterferonow¹ (ICD-10 B 18.2) [10]. Œredni czas oczekiwania w Polsce wynosi 22 miesi¹ce.
Jak obrazuj¹ dane zawarte w tabeli 8.2., czas ten jest zró¿nicowany w zale¿noœci od województwa i uzale¿niony od wysokoœci sumy kontraktu na jaki opiewa
umowa danej placówki leczniczej z NFZ w ramach wy¿ej wymienionego programu. Jedna trzecia wszystkich placówek, prowadz¹cych bezinterferonowe
terapie, wykazuje ponad dwuletnie kolejki oczekiwania na w³¹czenie do leczenia. W Bytomiu, Raciborzu czy Gdañsku pacjenci na leczenie bêd¹ oczekiwali
4-6 lat. Rekordzist¹ jest Szpital we Wroc³awiu, gdzie pacjenci obecnie zapisani
do systemu kolejkowego bêd¹ musieli oczekiwaæ do 2030 rok.
Tabela 8.2.
Kontrakty NFZ na zakup leków w programie lekowym – Leczenie Przewlek³ego Wzw Typu
C Terapi¹ Bezinterferonow¹; kod produktu 03.0001.371.02 (ICD-10 B 18.2) na I pó³rocze
2017 r.
Placówki medyczne

Wysokoœæ umowy na LEKI
W PROGRAMIE LEKOWYM
(ICD-10 B 18.2)
na I pó³rocze 2017 r.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL¥SKIE
Wroc³aw WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO

5 255 110 z³

Wroc³aw MED-FIX CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.

1 432 560 z³

Wroc³aw UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO

16 z³

Boles³awiec ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2 327 813 z³

Wa³brzych SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKO£OWSKIEGO

1 649 937 z³
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WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Toruñ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA

3 200 000 z³

Bydgoszcz WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
IM. TADEUSZA BROWICZA

5 900 000 z³

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
£uków SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Lublin SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1

199 998 z³
6 300 000 z³

Lublin ARION SZPITALE SP. Z O.O.

280 002 z³

Bia³a Podlaska WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

991 830 z³

Che³m SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W CHE£MIE

850 998 z³

Pu³awy SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PU£AWACH

524 742 z³

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Gorzów Wielkopolski WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.

1 553 665 z³

Zielona Góra LUBUSKA SPECJALISTYCZNA PORADNIA CHORÓB W¥TROBY

4 500 000 z³

WOJEWÓDZTWO £ÓDZKIE
£ódŸ WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DR W£. BIEGAÑSKIEGO

15 440 342 z³

WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE
Proszowice SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ

343 279 z³

Kraków 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIK¥ - SPZOZ

1 010 404 z³

Kraków KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAW£A II

6 906 789 z³

Kraków SP ZOZ SZPITAL UNIWERSYTECKI

4 536 322 z³

Kraków SZPITAL ¯EROWMSKIEGO SPZOZ

1 196 000 z³

D¹browa Tarnowska ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ

662 858 z³

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Warszawa CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA

10 373 951 Z£

Warszawa WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

16 146 902 z³

Warszawa WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

6 293 936 z³

Warszawa SZPITAL KLINICZNY DZIECI¥TKA JEZUS

4 041 494 z³

Warszawa SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

3 842 187 z³

P³ock WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

2 721 224 z³

Ciechanów SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI

117 553 z³

Ostro³êka MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO

977 812 z³

Radom RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR TYTUSA CHA£UBIÑSKIEGO

1 080 000 z³
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Opole SZPITAL WOJEWÓDZKI SP. Z O.O.

3 100 000 z³

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Przemyœl WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŒW. OJCA PIO

120 000 z³

Mielec SZPITAL POWIATOWY IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO

1 222 338 z³

Sanok SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1 007 941 z³

£añcut CENTRUM MEDYCZNE

2 745 258 z³

Dêbica ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1 064 302 z³

Jas³o SZPITAL SPECJALISTYCZNY

839 317 z³

Jaros³aw CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ

812 307 z³

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Bia³ystok UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

2 086 209 z³

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Gdañsk POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY SP. Z O.O.

5 432 776 z³

Gdynia UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

1 874 296 z³

S³upsk SZPITAL SPECJALISTYCZNY

600 000 z³

WOJEWÓDZTWO ŒL¥SKIE
Czêstochowa WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. N.M.P.

301 629 z³

Katowice SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIELÊCKIEGO ŒUM

3 456 519 z³

Chorzów SZPITAL SPECJALISTYCZNY

7 842 668 z³

Cieszyn ZESPÓ£ ZAK£ADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1 138 532 z³

Bytom SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

1 380 486 z³

Katowice ECONOMICUS SP. Z O.O.

1 183 136 z³

Mys³owice ID CLINIC
Racibórz SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA

11 514 471 z³
1 872 105 z³

WOJEWÓDZTWO ŒWIÊTOKRZYSKIE
Kielce WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

1 261 548,00 z³

Starachowice POWIATOWY ZAK£AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

341 757,00 z³

Busko Zdrój ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ

470 356,00 z³

WOJEWÓDZTWO WARMIÑSKO-MAZURSKIE
Olsztyn WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

1 143 000,00 z³

Gi¿ycko SZPITAL GI¯YCKI SP. Z O.O.

1 050 000,00 z³

Elbl¹g SZPITAL MIEJSKI ŒW. JANA PAW£A II

500 000,00 z³

Ostróda POWIATOWY ZESPÓ£ OPIEKI ZDROWOTNEJ - S.A.

492 000,00 z³
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Poznañ WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA
Kalisz WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY
¯ychlin NIEPUBLICZNY ZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA GEMINI
Konin WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

5 941 104,00 z³
975 584,00 z³
1 297 809,00 z³
864 781,00 z³

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Szczecin SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Wa³cz 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI¥ SAMODZIELNY PUBLICZNY
Koszalin SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA
Razem

4 087 751,00 z³
749 458,00 z³
3 207 500,00 z³
182 634 662,00 z³

Dane do tabeli zosta³y pozyskane ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia http://nfz.gov.pl/o-nfz/
informator-o-zawartych-umowach. Stan na dzieñ 05.03.2017 r.

Kwestia liczby placówek prowadz¹cych leczenie nowoczesnymi terapiami nie
jest zadawalaj¹ca. S¹ województwa, na terenie których nowoczesne terapie
bezinterferonowe prowadzone s¹ jedynie w jednej albo dwóch placówkach. Tak
zró¿nicowana i niekiedy bardzo trudna sytuacja w dostêpie do refundowanej
terapii sprawia, i¿ pacjenci zmuszeni s¹ podró¿owaæ po Polsce setki kilometrów
do placówek, które zaoferuj¹ im leczenie w szybszym terminie.
Organizacja ELPA w swoim raporcie Hep-Core przedstawi³a informacjê o œrednim czasie oczekiwania na konsultacje medyczne pacjentów z rozpoznaniem
zaka¿enia HBV/HCV w krajach europejskich. Zdaniem twórców raportu w 16 krajach Europy (59%) czas ten nie przekracza szeœciu tygodni. Organizacje pacjentów
w dwóch krajach nie by³y w stanie udzieliæ takiej informacji. Spoœród 9 krajów,
w których kontakt ze specjalist¹ jest utrudniony, cztery kraje raportowa³y,
i¿ czas ten wynosi 6 tygodni (44%; Austria, Egipt, Grecja, Izrael), 9 tygodni
w dwóch krajach (22%, Polska, Hiszpania), 12 tygodni w dwóch pozosta³ych (22 %,
Portugalia, Wielka Brytania). W przypadku Francji nie uzyskano dok³adnych informacji [11]. Mo¿na zgodziæ siê z danymi dotycz¹cymi Polski w tym zakresie,
jeœli pod uwagê weŸmie siê jedynie czas oczekiwania na przyjêcie w poradniach
wirusowego zapalenia w¹troby, w których podmioty nie maj¹ kontraktu na leczenie terapiami przeciwwirusowymi. W tych nielicznych poradniach pacjent
mo¿e byæ przyjêty do rozpoczêcia diagnostyki po 9 tygodniach oczekiwania.
Jednak by rozpocz¹æ terapiê przeciwwirusow¹, chory musi siê póŸniej zapisaæ
do placówki, która ma podpisan¹ umowê z NFZ na prowadzenie terapii przeciwwirusowych, a tu okres oczekiwania na pierwsze spotkanie z lekarzem i wpisanie
do systemu kolejkowego wynosi przeciêtnie 1 rok.
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8.5. Diagnozowanie zaka¿eñ HCV w Polsce
Diagnoza zaka¿eñ HCV odbywa siê w dwóch krokach. Pierwszym z nich jest wykonanie badania na obecnoœæ przeciwcia³ (anty-HCV) w surowicy krwi, którego
celem jest wskazanie pacjentów, którzy mieli kontakt z wirusem. W przypadku
pozytywnego wyniku wykonywane jest badanie na obecnoœæ materia³u genetycznego (HCV-RNA), potwierdzaj¹cego lub wykluczaj¹cego aktywne zaka¿enie.
W polskim systemie opieki zdrowotnej oba badania s¹ finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (okres
oczekiwania na konsultacje liczony jest w miesi¹cach). Jak wskazuj¹ dane zawarte w tabeli 8.1., w wiêkszoœci poradni w Polsce okres ten wynosi minimum
pó³ roku. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest opóŸnienie momentu diagnozy
pacjenta do momentu wyst¹pienia powik³añ zwi¹zanych z d³ugotrwa³ym zaka¿eniem. Do wielu diagnoz dochodzi w sposób przypadkowy, np. w momencie zg³oszenia siê do centrum krwiodawstwa w celu donacji krwi. Wielu pacjentów decyduje siê na przeprowadzenie badania w kierunku zaka¿enia na w³asny koszt.
Zwiêkszenie wykrywalnoœci zaka¿eñ HCV w Polsce wymaga wdro¿enia nowych
rozwi¹zañ. Jednym z nich jest objêcie finansowaniem badañ diagnostycznych na
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku stwierdzenia przez lekarza ryzyka zaka¿enia (m.in. z powodu wielokrotnych hospitalizacji, przetaczania krwi przed 1990 r. czy innych czynników wskazanych przez ekspertów)
kierowa³by pacjenta na badanie anty-HCV. Dziêki precyzyjnemu wskazaniu grup
wysokiego ryzyka zaka¿enia istnieje szansa na szybkie zdiagnozowanie kolejnych grup pacjentów [4].

8.6. Opieka nad pacjentem z póŸnymi nastêpstwami
zaka¿enia HCV
D³ugotrwa³e zaka¿enie HCV oraz postêpuj¹cy proces chorobowy sprawiaj¹,
¿e jedyn¹ opcj¹ leczenia dla pacjentów jest przeszczep w¹troby. Polscy transplantolodzy s¹ wybitnej klasy specjalistami, a skutecznoœæ tych zabiegów w Polsce jest bardzo wysoka. Organizacje zrzeszone w Koalicji Hepatologicznej dostrzegaj¹ jednak¿e pogarszaj¹c¹ siê w ostatnich latach opiekê potransplantacyjn¹. Rosn¹ca liczba przeszczepieñ skutkuje coraz wiêksz¹ liczb¹ pacjentów
wymagaj¹cych specyficznej, sta³ej kontroli, co wynika m.in. z ryzyka ³¹czenia
leków immunosupresyjnych (które pacjenci przyjmuj¹ do koñca ¿ycia) z innymi
preparatami. Lekarze transplantolodzy maj¹ bardzo ograniczane mo¿liwoœci przyjmowania pacjentów (limity NFZ). To powoduje koniecznoœæ odsy³ania potrzebuj¹cych z bie¿¹cymi dolegliwoœciami do lekarzy pierwszego kontaktu, którzy nie
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s¹ do tego merytorycznie przygotowani. Skutkiem s¹ b³êdy prowadz¹ce do pogorszenia stanu zdrowia pacjentów oraz kosztów intensywnego leczenia, finansowanego przez NFZ. Nie ma infolinii, brakuje szeroko dostêpnych szkoleñ oraz
materia³ów dla lekarzy pierwszego kontaktu.
Kolejnym zauwa¿alnym problemem systemowym jest brak informacji na temat
prze¿ycia pacjentów poprzeszczepowych z podzia³em na poszczególne oœrodki.
Na podstawie oceny jakoœci leczenia, œrodki finansowe powinny byæ kierowane
w pierwszej kolejnoœci do tych placówek, które mog¹ pochwaliæ siê najwy¿sz¹
skutecznoœci¹ zabiegów. Potrzebne jest jednak sta³e monitorowanie jakoœci w tym
obszarze.
Koalicja Hepatologiczna w swoim Raporcie System Opieki nad Pacjentami
z Wirusowym Zapaleniem W¹troby typu C apelowa³a do Ministerstwa Zdrowia
o stworzenie Rejestru Jednostek Chorobowych celem monitorowania pacjentów:
• choruj¹cych na wirusowe zapalenie w¹troby typu C;
• choruj¹cych na wirusowe zapalenie w¹troby typu B;
• po transplantacji serca, nerki, w¹troby, p³uc.
Dane zgromadzone w tych rejestrach w formie elektronicznej z terenu ca³ego
kraju, pozwoli³yby na wyci¹ganie wniosków na temat stanu opieki nad pacjentami
oraz kierowanie procesem leczenia tych jednostek chorobowych, w taki sposób
aby mog³o siê to odbywaæ z jak najwiêksz¹ korzyœci¹ dla pacjenta, z optymalnym doborem metod oraz wykorzystaniem posiadanych œrodków [4].
Niezbêdne jest równie¿ objêcie refundacj¹ terapii, które wspomagaj¹ pacjentów, u których wyst¹pi³y póŸne nastêpstwa WZW w postaci niewydolnoœci
w¹troby, encefalopatii czy te¿ opornego na produkty lecznicze wodobrzusza.
U wielu chorych z zaawansowana chorob¹ w¹troby nawet skuteczne leczenie
przeciwwirusowe nie jest w stanie w pe³ni odwróciæ niekorzystnych nastêpstw
zaka¿enia i konieczne jest stosowanie leków ograniczaj¹cych objawy niewydolnoœci, zarówno w trakcie terapii przeciwwirusowej, jak i po jej zakoñczeniu.
Ceny leków wspomagaj¹cych dzia³anie uszkodzonego narz¹du (np. leki hepatoprotekcyjne, preparaty albuminy ludzkiej, ryfaksymina), które lekarze zalecaj¹ swoim pacjentom, przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe przeciêtnej polskiej
rodziny. Pacjenci szukaj¹ wsparcia w organizacjach spo³ecznych, które nie s¹
w stanie udŸwign¹æ potrzeb wszystkich potrzebuj¹cych [3].

Podsumowanie
System opieki nad pacjentami z wirusowym zapaleniem w¹troby typu C wymaga
jeszcze znacznej poprawy. Konieczne jest zapewnienie stabilnego finansowania
diagnostyki i leczenia WZW C, co najmniej na poziomie gwarantuj¹cym sukcesywny wzrost dostêpu do œwiadczeñ. Uznanie WZW C za priorytet i zwiêkszenie

162

Aspekty systemowe i ekonomiczne WZW typu C w Polsce...

w widoczny sposób œrodków finansowych przeznaczonych na jego leczenie, mo¿e
przyczyniæ siê do ca³kowitej eradykacji zaka¿eñ HCV w Polsce. Cel ten wydaje
siê byæ osi¹galny, dziêki wdro¿eniu schematu diagnozowania i leczenia na adekwatnym do potrzeb poziomie.
Najpilniejsze dzia³ania, których wdro¿enie przynios³oby znaczn¹ poprawê
poziomu opieki nad pacjentami oraz pozwoli³by uczyniæ ogromny postêp na
drodze eliminacji HCV w Polsce, to:
1. Stworzenie skoordynowanego i sprawnego systemu opieki nad pacjentem
poprzez przyœpieszenie dostêpu do diagnostyki i leczenia.
2. Zniesienie dysproporcji w dostêpie do œwiadczeñ pomiêdzy województwami
oraz podejmowanie w³aœciwych dzia³añ koryguj¹cych (na podstawie danych
zebranych w elektronicznych rejestrach pacjentów).
3. Wprowadzenie do refundacji leków i zabiegów wspomagaj¹cych pacjentów,
u których wyst¹pi³y póŸne nastêpstwa wirusowego zapalenia w¹troby w postaci niewydolnoœci w¹troby.
4. Nieustanna edukacja spo³eczeñstwa na temat dróg zaka¿enia HCV oraz jego
nastêpstw, która wp³ynie nie tylko na ograniczenie liczby nowych zaka¿eñ
ale równie¿ na kszta³towanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób
zaka¿onych.
5. Wprowadzenie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad re¿imu sanitarnego w placówkach ochrony zdrowia.
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TERAPIA ZAKA¯EÑ HCV W POLSCE
WCZORAJ, DZIŒ I JUTRO
Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
Klinika Chorób ZakaŸnych i Hepatologii
Uniwersytet Medyczny w Bia³ymstoku
Wed³ug dotychczasowych szacunków opartych o badania czêstoœci wystêpowania zarówno przeciwcia³ anty-HCV, jak i wyników potwierdzaj¹cych obecnoœæ
HCV-RNA, aktywne zaka¿enia HCV w Polsce dotycz¹ oko³o 200 tysiêcy osób [1,2].
Wiêkszoœæ z tych osób jest nieœwiadomych nie tylko zaka¿enia, ale tak¿e rozwijaj¹cej siê choroby, która z racji bezobjawowego przebiegu w pocz¹tkowej fazie
jest zwykle rozpoznawana zbyt póŸno. Nowsze badania wskazuj¹ na tendencjê
do obni¿ania siê w ostatnich latach liczby osób z posiadaj¹cych przeciwcia³a
anty-HCV, ale wymaga to potwierdzenia poprzez badanie HCV-RNA [3]. Czynnikami zwiêkszaj¹cymi – w sposób statystycznie znamienny – ryzyko zaka¿enia HCV
jest stosowanie narkotyków w iniekcjach, transfuzje krwi przed rokiem 1992
i czêste hospitalizacje. Zaka¿enia dotycz¹ znamiennie czêœciej mê¿czyzn, którzy
ulegaj¹ zaka¿eniu zwykle w m³odszym wieku ni¿ kobiety [1]. Ponadto nale¿y
dodaæ do tego zabiegi stomatologiczne i kosmetyczne, które nie poddaj¹ siê
analizie statystycznej z racji rozpowszechnienia.
Ze wskaŸnikiem 0,5-0,6% Polska jest zaliczana do krajów Unii Europejskiej
o niskiej czêstoœci wystêpowania zaka¿eñ HCV, ale z racji liczby ludnoœci – a przez
to liczby bezwzglêdnej zaka¿onych – znajduje siê w grupie 9 krajów, w których
¿yje 80% zaka¿onych HCV mieszkañców UE. Jednoczeœnie ze wzglêdu na wskaŸnik rozpoznañ nie przekraczaj¹cy 20% i wskaŸnik terapii (oko³o 2%), Polska nie
znajduje siê w grupie pañstw, w których leczonych jest 80% mieszkañców UE [4].
Oznacza to koniecznoœæ podejmowania dzia³añ poprawiaj¹cych wykrywalnoœæ
zaka¿eñ HCV i zwiêkszaj¹cych dostêpnoœæ do terapii.
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9.1. Czynniki warunkuj¹ce skutecznoœæ leczenia
Genotyp wirusa HCV w epoce terapii interferonowej mia³ kluczowe znaczenie
w ustaleniu rokowania i wyborze czasu trwania terapii z zastosowaniem interferonu pegylowanego alfa (PegIFNa) w skojarzeniu z rybawiryn¹ (RBV). Obecnie
odgrywa on nie mniejsz¹ rolê, gdy¿ warunkuje dodatkowo wybór opcji terapeutycznej, co mo¿e siê w Polsce niestety wi¹zaæ z ograniczeniami dostêpnoœci do
optymalnej terapii u zaka¿onych niektórymi genotypami. Dominuj¹cym w Polsce
genotypem HCV jest 1b, który stwierdzamy u 82% chorych kwalifikowanych do
terapii. W dalszej kolejnoœci odpowiedzialne za przewlek³e zapalenie w¹troby
typu C s¹ genotypy 3 (11%), 4 (3,5%) i 1a (3,2%). Zaka¿enia genotypami 2, 5 i 6
(razem 0,3%) wystêpuj¹ sporadycznie [5]. Dominacja genotypu 1 w czasach gdy
terapia opiera³a siê na PegIFNa+RBV nie by³a uznawana za zjawisko korzystne
z punktu widzenia skutecznoœci terapii, gdy¿ wskaŸnik trwa³ej odpowiedzi wirusologicznej (SVR – Sustained Virologic Response) w tej populacji chorych nie
przekracza³ 50%, co przy oko³o 70% skutecznoœci u zaka¿onych genotypem 2 lub
3, oznacza³o gorsze rokowanie co do wyleczenia. Obecnie sytuacja zmieni³a siê
ca³kowicie gdy¿ przewa¿aj¹cy w Polsce subgenotyp 1b jest powszechnie uznawany za odmianê HCV najbardziej wra¿liw¹ na terapie bezinterferonowe oparte
na skojarzonych terapiach z³o¿onych z leków o bezpoœrednim dzia³aniu przeciwwirusowym (DAA – Direct Acting Antivirals).
Drugim parametrem, który w przesz³oœci mia³ ogromny wp³yw na skutecznoœæ
leczenia PegIFN+RBV równie¿ skojarzonych z inhibitorami proteazy pierwszej
generacji, jest zaawansowanie w³óknienia. Chorzy z w³óknieniem na poziomie F3,
a zw³aszcza F4 (odpowiadaj¹cym marskoœci w¹troby) mieli niewielkie szanse na
uzyskanie SVR, które mierzone w 12 tygodni (dla terapii bezinterferonowych)
lub 24 tygodni (dla terapii interferonowych) po zakoñczeniu leczenia jest powszechnie uznanym wskaŸnikiem skutecznoœci terapii. W warunkach aktualnie
dostêpnych w Polsce opcji terapeutycznych, ma on nadal pewne znaczenie gdy¿
wp³ywa na czas leczenia, który u chorych z w³óknieniem wiêkszym ni¿ F2 nie
powinien byæ krótszy ni¿ 12 tygodni, a u chorych z mniej zaawansowan¹ chorob¹
w¹troby mo¿e byæ skrócony do 8 tygodni.
Inne wskaŸniki, które w sposób znacz¹cy wp³ywa³y na skutecznoœæ terapii
interferonowych przy stosowaniu terapii bezinterferonowej, a tak¿e interferonowej skojarzonej z sofosbuwirem straci³y prawie ca³kowicie znaczenie. WskaŸniki – takie jak wczeœniejsze niepowodzenia terapii interferonowej, polimorfizm
IL28B oraz wczesna odpowiedŸ wirusologiczna (RVR – Rapid Virologic Response)
oceniana w 4 tygodniu leczenia – nie s¹ ju¿ wykorzystywane w praktyce klinicznej.
Natomiast nowym problemem, z którym nie mieliœmy do czynienia w terapiach
interferonowych, jest opornoœæ na poszczególne DAA, której wp³yw na skutecznoœæ
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terapii z³o¿onych z kilku leków nie jest wprawdzie znacz¹cy, ale nie mo¿na
o niej zapominaæ w przypadku pacjentów z niepowodzeniami terapii bezinterferonowych.

9.2. Leki stosowane w Polsce w przesz³oœci
Wirus HCV zosta³ opisany w 1989 roku, a pierwsza mo¿liwoœæ leczenia zaka¿enia
pojawi³a siê ju¿ w 1990 roku. By³ to rekombinowany interferon alfa (IFNa), który
stosowany 3 razy w tygodniu przez 3 do 12 miesiêcy gwarantowa³ skutecznoœæ na
poziomie nie przekraczaj¹cym 7%. Jego skojarzenie z RBV poprawi³o ten wynik
do maksymalnie 28%, ale dopiero zast¹pienie (IFNa) jego pegylowan¹ form¹,
zagwarantowa³o po roku 2000 poprawê skutecznoœci do poziomu 50% dla genotypów 1 i 4 oraz 70% dla genotypów 2 i 3. Niestety terapie PegIFNa+RBV wi¹za³y siê
z d³ugim czasem ich trwania (24-72 tygodnie) i dzia³aniami niepo¿¹danymi, które
w sposób istotny pogarsza³y jakoœæ ¿ycia, a w niektórych przypadkach nawet mu
zagra¿a³y, wymuszaj¹c redukcjê dawek leków i przerywanie terapii, co dodatkowo pogarsza³o jej skutecznoœæ. Podane powy¿ej wartoœci SVR by³y jednak niemo¿liwe do osi¹gniêcia u pacjentów z zaawansowanym w³óknieniem w¹troby,
a zw³aszcza z marskoœci¹, gdzie skutecznoœæ nie przekracza³a 10%. Dodatkowo
pacjenci z niepowodzeniem terapii nie mieli praktycznie ¿adnej opcji ratunkowej, gdy¿ w przypadku reterapii tylko w sporadycznych przypadkach udawa³o
siê odnieœæ sukces terapeutyczny [6,7].
Inhibitory proteazy pierwszej generacji boceprewir (BOC) i telaprewir (TVR)
zosta³y zarejestrowane w UE w 2011 roku. Zosta³o to odnotowane jako rewolucja w terapii zaka¿eñ HCV gdy¿ skojarzenie tych leków z PegIFNa+RBV okreœlanych jako trójlekowe (BOC+PegIFNa+RBV i TVR+PegIFNa+RBV) poprawia³o skutecznoœæ terapii nawet do 75%. Niestety znajdowa³y one zastosowanie wy³¹cznie u zaka¿onych genotypem 1, a wskaŸnik SVR by³ wyraŸnie ni¿szy u chorych
z zaawansowanym w³óknieniem, wczeœniejszym niepowodzeniem terapii i polimorfizmem innym ni¿ CC dla IL28B. W Polsce terapie trójlekowe sta³y siê dostêpne dopiero w 2013 roku. Niestety refundacj¹ objêto w sposób nieracjonalny
wy³¹cznie pacjentów nieskutecznie leczonych PegIFNa+RBV z zawansowanym
w³óknieniem oraz nieleczonych z genotypem TT dla IL28B, a wiêc takich u których
szansa na powodzenie tych bardzo kosztownych terapii by³a wyj¹tkowo niska.
Dodatkowo BOC i TVR pogarsza³y u chorych z marskoœci¹ w¹troby profil bezpieczeñstwa terapii, który by³ i tak nie najlepszy z racji stosowania PegIFNa i RBV.
Ogranicza³o to mo¿liwoœæ stosowania terapii trójlekowych w populacji chorych
z zaawansowan¹ chorob¹ w¹troby, którzy przecie¿ wymagali jak najszybszego
wyeliminowania zaka¿enia HCV [8].
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Nadziejê na poprawê skutecznoœci – rozszerzenie mo¿liwoœci stosowania terapii trójlekowych na inne genotypy oraz poprawê bezpieczeñstwa – wi¹zano
z nowszym inhibitorem proteazy. Terapia z zastosowaniem Symeprewiru (SMV)
w skojarzeniu z PegIFNa+RBV zosta³a zarejestrowana do refundacji w Polsce
w maju 2015 roku. Terapia ta gwarantowa³a poprawê bezpieczeñstwa – a przez
to równie¿ skutecznoœci – zw³aszcza u chorych z zawansowanym w³óknieniem
w¹troby [9]. SMV dawa³ równie¿ nadziejê na kojarzenie z sofosbuwirem (SOF)
lub daklataswirem (DCV) umo¿liwiaj¹c terapiê bezinterferonow¹ w zaka¿eniach
równie¿ innymi ni¿ 1. genotypami HCV ze skutecznoœci¹ przekraczaj¹c¹ 90%.
Niestety taka terapia bezinterferonowa stosowana z powodzeniem w USA i niektórych krajach europejskich nie mog³a byæ refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia z racji braku zg³oszenia do rejestracji w Polsce SOF i DCV. Jednoczeœnie niebotyczna cena takiej kuracji (ponad 300 tysiêcy z³) skutecznie uniemo¿liwia³a próby indywidualnego sprowadzania leków przez zdesperowanych
pacjentów.

9.3. Leki aktualnie stosowane w Polsce
W dwa miesi¹ce po wprowadzeniu na listê refundacyjn¹ SMV, w lipcu 2015 roku
refundacj¹ objêto pierwsz¹ terapiê ca³kowicie bezinterferonow¹ z³o¿on¹
z 3 leków DAA o ró¿nych mechanizmach dzia³ania wspomaganych ritonawirem.
Ombitaswir/Paritaprewir/ Ritonawir + Dazabuwir (OBV/PRV/r±DSV) mog³y byæ
stosowane w skojarzeniu lub bez RBV u zaka¿onych genotypem 1a i 1b, a bez
DSV u zaka¿onych genotypem 4. Czas terapii u wiêkszoœci chorych wynosi³
12 tygodni. Jednak najwa¿niejsz¹ korzyœci¹ by³o umo¿liwienie stosowania tej
terapii bez ograniczeñ zwi¹zanych z w³óknieniem. By³o to o tyle zaskakuj¹ce,
¿e w po³owie 2015 roku tylko nieliczne kraje zdecydowa³y siê na tak dalek¹
liberalizacjê dostêpu do terapii zaka¿eñ HCV. W efekcie, w polskich realiach
z racji limitów finansowych, ca³kowita odpowiedzialnoœæ za ustalanie pierwszeñstwa w dostêpie do nowoczesnego leczenia ponosili lekarze. Jednak nale¿y
przyznaæ, ¿e pocz¹wszy od po³owy 2015 roku iloœæ œrodków przeznaczanych na
finansowanie programu bezinterferonowego leczenia przewlek³ego WZW C systematycznie wzrasta³a, co przy wynegocjowanych, rozs¹dnych cenach za terapiê OBV/PRV/r ±DSV±RBV spowodowa³o, ¿e liczba leczonych w Polsce zaczê³a
wzrastaæ. Pocz¹wszy od listopada 2015 roku liczba leków DAA dostêpnych do
leczenia zaka¿onych HCV uleg³a zwiêkszeniu z racji rejestracji refundacyjnej
sofosbuwiru (SOF), jego skojarzenia z ledipaswirem (SOF/LDV) oraz skojarzonej
terapii asunaprewirem (ASV) z daklataswirem (DCV) (Tab. 9.1.).
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Tabela 9.1.
Leki aktualnie stosowane w terapii HCV w Polsce.
Grupy leków
Leki o bezpoœrednim dzia³aniu
przeciwwirusowym (DAA)

Klasy leków

Leki

Inhibitory NS3 (proteazy)

Asunaprewir (ASV)
Parytaprewir (PTV)
Symeprewir (SMV)

Inhibitory NS5B (polimerazy)

Dazabuwir (DSV)
Sofosbuwir (SOF)

Inhibitory NS5A

Daklataswir (DCV)
Ledipaswir (LDV)
Ombitaswir (OBV)

Interferony

PegIFNa2a
PegIFNa2b

Inne

Rybawiryna (RBV)

Terapia tymi lekami nie by³a obca specjalistom prowadz¹cym leczenie zaka¿onych HCV w Polsce, gdy¿ od wielu lat polskie oœrodki uczestniczy³y w licznych
badaniach klinicznych z zastosowaniem terapii bezinterferonowych. Jednoczeœnie
ju¿ pod koniec 2014 roku, jeszcze przed rejestracj¹ w Unii Europejskiej terapia
z zastosowaniem OBV/PRV/r ±DSV±RBV zosta³a udostêpniona 209 pacjentom
z kilkunastu polskich oœrodków w ramach tzw. wczesnego dostêpu, oczywiœcie
po uzyskaniu akceptacji komisji bioetycznych. Wyniki zebrane z leczenia tej
sporej grupy chorych z najbardziej zaawansowan¹ chorob¹ w¹troby, zosta³y zebrane w projekcie AMBER. Publikacja bêd¹ca jego wynikiem by³a pierwsz¹
w Europie i drug¹ na œwiecie prezentacj¹ skutecznoœci i bezpieczeñstwa terapii
OBV/PRV/r ±DSV±RBV w warunkach praktyki klinicznej (RWE - real world experience). Okaza³o siê, ¿e nawet w najbardziej trudnej do leczenia populacji chorych z marskoœci¹ w¹troby, z wielokrotnymi niepowodzeniami wczeœniejszych
terapii i u chorych po przeszczepieniu w¹troby, skutecznoœæ osi¹gnê³a 99%.
Profil bezpieczeñstwa by³ znakomity, a sukces terapeutyczny uda³o siê uzyskaæ
nawet u chorych – którzy z racji przebiegu choroby – w trakcie leczenia rozwinêli
objawy dekompensacji funkcji w¹troby [11]. Podobn¹ analizê danych przeprowadzono w oparciu o wyniki leczenia 86 pacjentów SOF/LDV w ramach badania
HARVEST, zrealizowanego w oparciu o leki ju¿ zarejestrowane w UE ale jeszcze
wówczas nierefundowane w Polsce. Populacja chorych w³¹czona do badania
HARVEST by³a bardzo podobna do tej z AMBER, a wskaŸnik SVR równie¿ osi¹gn¹³
94% [12].
Aktualnie stosowane w Polsce opcje terapeutyczne w ramach programu bezinterferonowego leczenia wirusowego zapalenia w¹troby typu C s¹ przedstawione
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w tabeli 9.2. Niestety program ten nie obejmuje dzieci, które nadal mog¹ byæ
leczone wy³¹cznie terapi¹ PegIFNa+RBV. Problem ten dotyczy jednak ca³ego œwiata, ale powinien zostaæ wkrótce rozwi¹zany, po zakoñczeniu badañ nad mo¿liwoœci¹ stosowania leków DAA u dzieci. Z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ ¿e liczba
dzieci zaka¿onych HCV w Polsce jest niewielka i z roku na rok maleje. Innym
problemem jest brak mo¿liwoœci leczenia bezinterferonowego pacjentów zaka¿onych genotypem 3. Jak wynika z tabeli 9.2. w tej grupie chorych mo¿emy
stosowaæ SOF+PegIFN+RBV lub SOF+RBV w ramach bardzo elastycznego programu, który pozwala na regulacjê dawek leków w przypadku wyst¹pienia dzia³añ
niepo¿¹danych. Terapia SOF+PegIFN+RBV trwa zaledwie 12 tygodni i zapewnia
oko³o 95% skutecznoœæ, ale ze wzglêdu na interferon nie mo¿e byæ stosowana
u chorych z zaawansowan¹ marskoœci¹ w¹troby. Z kolei terapia SOF+RBV, wymagaj¹ca a¿ 24 tygodniowego stosowania leków, jest wprawdzie bezpieczna dla tych
chorych, ale jej skutecznoœæ jest ograniczona do oko³o 80%. Optymalne by³oby
zastosowanie rekomendowanych u tych chorych i zarejestrowanych w UE, ale
nierefundowanych w Polsce skojarzeñ SOF z DCV lub welpataswirem [13, 14].
Wzrost skutecznoœci leczenia na prze³omie epoki interferonowej i bezinterferonowej, czyli w latach 2013-2016, udokumentowano w badaniu EpiTer-1, które
objê³o 29 polskich oœrodków i 6786 chorych leczonych w tym okresie. Badanie to
wykaza³o 50% skutecznoœæ – historycznej ju¿ – terapii PegIFNa+RBV u 3779 zaka¿onych genotypem 1, wzrost SVR do 73% po stosowaniu w latach 2013-2015 terapii
trójlekowych zawieraj¹cych wprawdzie DAA, ale wci¹¿ opartych na PegIFNa+RBV
i wreszcie osi¹gniêcie 86-98% skutecznoœæ u pierwszych 351 pacjentów którzy
byli w Polsce leczeni ró¿nymi opcjami terapii bezinterferonowej [15]. Kontynuacja tych obserwacji w ramach rozpoczêtego w 2017 roku badania EpiTer-2 wyznaczy dalsze trendy w terapii zaka¿eñ HCV w Polsce.
Tabela 9.2.
Aktualnie stosowane w Polsce opcje terapeutyczne dostêpne w ramach programu terapeutycznego bezinterferonowego leczenie przewlek³ego zapalenia w¹troby typu C [16]
Terapia
OBV/PTV/r ± DSV ± RBV

Genotypy
1a

1b

x

x

2

3

OBV/PTV/r ± RBV

5

6

x

ASV + DCV
SOF/LDV ± RBV

4

x
x

x

SOF + PegIFN + RBV

x

x

x

x

x

SOF + RBV

x

x

x

x

x
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9.4. Dostêpnoœæ terapii w Polsce
Dostêpnoœæ do terapii wirusowych zapaleñ w¹troby typu C w Polsce by³a zawsze
limitowana nak³adami finansowymi na programy terapeutyczne oraz kosztem
leków. Dlatego do 2015 roku leczonych by³o rocznie zaledwie oko³o 3,5 tysiêcy
chorych. W 2016 roku nast¹pi³ wyraŸny wzrost nak³adów na realizacjê programu
bezinterferonowego leczenia WZW C, a jednoczeœnie zaznaczy³ siê trend obni¿ania kosztów terapii, co skutkowa³o zwiêkszeniem liczby leczonych do oko³o
5 800. Pomimo braku formalnych ograniczeñ zale¿nych od poziomu w³óknienia,
zdecydowan¹ wiêkszoœæ pacjentów leczonych w 2016 roku stanowili chorzy
z marskoœci¹ w¹troby. Wynika³o to z zalecanego przez Polsk¹ Grupê Ekspertów
HCV priorytetu udzielanego chorym z zagro¿eniem ¿ycia [10]. W pierwszych miesi¹cach 2017 roku zaznaczy³a siê dalsza tendencja do obni¿ania œrednich kosztów leczenia jednego pacjenta, które zbli¿y³y siê do ponoszonych przed 2013
rokiem na terapiê PegIFNa+RBV. By³o to z jednej strony konsekwencj¹ rozpoczêcia
terapii chorych z mniej zaawansowanym w³óknieniem, a wiêc takich u których
terapia mog³a zostaæ skrócona do 8 tygodni (zaka¿eni genotypem 1b z w³óknieniem mniejszym ni¿ F3), a z drugiej strony decyzjami producentów o obni¿eniu
cen leków, a przez to równie¿ œrednich kosztów kuracji jednego pacjenta.
W zwi¹zku z tym nale¿y siê spodziewaæ, ¿e nawet przy utrzymaniu nak³adów na
program terapii bezinterferonowej WZW C na poziomie z 2016 roku ca³kowita
liczba chorych leczonych w 2017 roku mo¿e zbli¿yæ siê do 8 tysiêcy. Natomiast
w przypadku utrzymania trendu wzrostu nak³adów mo¿e ona przekroczyæ 10 tysiêcy chorych. Oznacza to stworzenie warunków zbli¿aj¹cych nas do „scenariusza eliminacji” zaka¿eñ HCV i raka w¹trobowokomórkowego (HCC) do 2030 roku,
wyznaczonego w badaniu symulacyjnym (przeprowadzonym przez Polsk¹ Grupê
Ekspertów HCV wspólnie z Centers for Disease Analysis), wed³ug którego liczba
diagnozowanych i leczonych zaka¿eñ HCV powinna rocznie wynosiæ 15 tysiêcy
[17].

9.5. Przysz³oœæ terapii zaka¿eñ HCV w Polsce
W 2017 roku nale¿y siê spodziewaæ wpisania na listê refundacyjn¹ kolejnych
leków z³o¿onych z DAA, które ju¿ s¹ zarejestrowane przez europejsk¹ agencjê
medyczn¹. Pierwszym bêdzie zapewne grazoprewir/elbaswir (GZR/EBR), charakteryzuj¹cy siê wyj¹tkowym profilem bezpieczeñstwa szczególnie przydatnym
u chorych z niewydolnoœci¹ nerek. Niestety terapia ta bêdzie stosowana wy³¹cznie u zaka¿onych genotypami 1 i 4, a wiêc w grupach chorych którzy ju¿ posiadaj¹ wybór opcji terapeutycznych. Drugim lekiem refundowanym w 2017 roku
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mo¿e okazaæ siê lek z³o¿ony ze znanego ju¿ sofosbuwiru i nowego inhibitora
NS5A welpataswiru (SOF/VEL). Jest to pierwszy preparat, o którym mo¿na powiedzieæ, ¿e jest pangenotypowy, gdy¿ swoj¹ aktywnoœci¹ zapewnia skuteczne leczenie pacjentów zaka¿onych wszystkimi genotypami (a zw³aszcza genotypem 3),
który w Polsce aktualnie stanowi g³ówny problem z racji braku refundacji terapii
w pe³ni bezinterferonowej o wysokiej skutecznoœci przeciwwirusowej. Z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿emy przypuszczaæ, ¿e po 2017 roku zarejestrowane
zostan¹ kolejne opcje terapeutyczne, a w tym glecaprewir/pibrentaswir, który
poza niezwykle wysok¹ pangenotypow¹ aktywnoœci¹ przeciwwirusow¹ bêdzie
prawdopodobnie móg³ byæ stosowany u wiêkszoœci albo nawet u wszystkich pacjentów przez zaledwie 8 tygodni.
Równoczeœnie z pojawieniem siê nowych mo¿liwoœci leczenia zaka¿eñ HCV
nale¿y siê spodziewaæ, ¿e ceny nowych leków bêd¹ ni¿sze od tych ju¿ dostêpnych. Bêdzie to skutkowa³o znacz¹cym zwiêkszeniem liczby leczonych, nawet
przy utrzymaniu aktualnego finansowania programu bezinterferonowej terapii
WZW C. Ograniczeniem, którego ujawnienia nale¿y siê spodziewaæ w najbli¿szym
czasie, bêdzie niewystarczaj¹ca liczba specjalistów prowadz¹cych leczenie zaka¿onych HCV.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ zaka¿onych HCV nadal nie jest
tego œwiadoma. Jedynym sposobem na zmianê tego stanu jest wdro¿enie narodowego programu eliminacji HCV w Polsce. Projekt tego programu, który niestety do chwili obecnej nie zosta³ zatwierdzony, poza leczeniem jak najwiêkszej
liczby chorych lekami o wysokiej skutecznoœci, zak³ada centralne finansowanie
badañ przesiewowych w populacjach zwiêkszonego ryzyka zaka¿eniem HCV.
Realizacja tego programu pozwoli³aby na osi¹gniêcie do 2030 roku planu redukcji liczby zaka¿onych o 90% co by³oby zgodne z niedawno przyjêt¹ strategi¹
WHO eliminacji zaka¿eñ hepatotropowych [18].

Podsumowanie
Na przestrzeni ostatnich 4 lat terapia zaka¿eñ HCV ewoluowa³a z leczenia interferonem pegylowanym z rybawiryn¹, poprzez terapiê trójlekow¹, a¿ po leczenie
ca³kowicie bezinterferonowe.
Skutecznoœæ terapii zaka¿eñ HCV z poziomu oko³o 50% wzros³a do blisko 100%,
typowy czas kuracji skróci³ siê z 48 do 12 tygodni, a profil bezpieczeñstwa osi¹gn¹³
poziom bliski placebo.
W najbli¿szym czasie nale¿y spodziewaæ siê nowych leków, co wraz ze zwiêkszonymi nak³adami finansowymi na terapiê zaka¿eñ HCV oraz obni¿eniem cen
leków doprowadzi do znacznego zwiêkszenia liczby leczonych.
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Do uzyskania znacz¹cej redukcji liczby zaka¿onych w Polsce, poza dostêpem
do wysoce skutecznej terapii, konieczne jest wdro¿enie programu badañ przesiewowych w grupach najbardziej nara¿onych na zaka¿enie HCV.
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HISTORIA POLSKIEJ GRUPY
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Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota
Katedra i Klinika Chorób ZakaŸnych i Hepatologii,
Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy,
Prezes Polskiej Grupy Ekspertów HCV
Wprowadzenie do praktyki klinicznej testów diagnozowania zaka¿eñ HBV
i HAV jednoznacznie wskaza³o na istnienie nieznanej wczeœniej choroby w¹troby.
O jej etiologii zakaŸnej przes¹dzi³y doœwiadczenia Bradleya i wsp., którym uda³o
siê przenieœæ czynnik zakaŸny z cz³owieka na ma³py cz³ekokszta³tne. Konsekwencj¹
zidentyfikowania w 1989 r. wirusa HCV by³o wprowadzenie nazwy choroby wirusowe zapalenie w¹troby typu C (WZW C), zamiast funkcjonuj¹cej wczeœniej nie-A,
nie-B hepatitis. W krótkim czasie pojawi³y siê swoiste testy diagnostyczne, co
umo¿liwi³o poznanie zaka¿enia HCV i jego konsekwencji klinicznych [1].
Okaza³o siê, ¿e przypisywanie zwi¹zków tej choroby z krwiolecznictwem (potransfuzyjne zapalenie w¹troby) nie wyczerpuje mo¿liwoœci transmisji zaka¿enia
w innych okolicznoœciach. Nawiasem mówi¹c zaka¿enia poprzetoczeniowe uda³o
siê ³atwo usun¹æ w skutek systematycznie doskonalonej selekcji dawców krwi [2].
Znacznie trudniej by³o zahamowaæ szerzenie siê zaka¿eñ poprzez zainfekowane
HCV narzêdzia, u¿ywane do zabiegów z przerwaniem ci¹g³oœci tkanek. Dotyczy
to zarówno osób uzale¿nionych od œrodków odurzaj¹cych przyjmowanych drog¹
iniekcji lub donosowo, zabiegów kosmetycznych, a zw³aszcza zaka¿eñ szpitalnych, które dominowa³y wœród rodzinnych zaka¿eñ [3]. Najczêstsz¹ ich przyczyn¹ by³y zaniedbania sanitarne przy wykonywaniu drobnych zabiegów medycznych, zarówno b³êdy sterylizacji, jak i braki procedur. Sytuacji nie u³atwia³ fakt
pojawiania siê choroby po wielu latach od zaka¿enia, co nie pozwala³o doraŸnie
reagowaæ na te zaniedbania.
Pocz¹tkowo szacowano, i¿ transmisja jatrogenna HCV dotyczy³a w Polsce oko³o
80% osób zaka¿onych. W publikacji Zieliñskiego, która ukaza³a siê kilka lat póŸniej, odsetki te by³y jeszcze wy¿sze, gdy¿ tylko 16% tych zaka¿eñ pozostawa³o
bez zwi¹zku z ochron¹ zdrowia. Wœród nich Ÿród³em zaka¿eñ byli iniekcyjni u¿ytkownicy narkotyków lub osoby poddawane zabiegom upiêkszaj¹cym (kolczyko-
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wanie, tatua¿e itp.). Zaka¿enia wertykalne i seksualne stanowi¹ margines osób
zaka¿onych, siêgaj¹c oko³o paru procent [4].
Wskazuje siê, ¿e tylko oko³o 20-40% osób zaka¿onych zdrowieje spontanicznie. Charakterystyczn¹ cech¹ HCV jest d³ugotrwa³a bezobjawowoœæ lub pojawianie siê objawów, których nie wi¹¿e siê z chorob¹ w¹troby. Po latach u oko³o
20% tych chorych pojawiaj¹ siê objawy marskoœci w¹troby, a u 1-5% raka w¹trobowokomórkowego (HCC) [2]. Zaka¿enie HCV rozpoznawano najczêœciej na tym
etapie historii naturalnej. Przed wprowadzeniem testów diagnostycznych w kierunku HCV wiêkszoœæ z tych chorób uznawana by³a za kryptogenne, gdy¿ niemo¿liwa by³a identyfikacja etiologii choroby.

10.1. Historia badañ nad HCV w Polsce
Wiêkszoœæ rodzimych badañ przesiewowych w kierunku HCV, prowadzonych
w latach 90-tych, wskazywa³a na 4% zaka¿eñ w populacji polskiej. Pierwsze
z tych badañ dotyczy³o ponad 14 000 pacjentów badanych „na ¿yczenie”, pochodz¹cych z ró¿nych oœrodków. Wykryte odsetki zaka¿onych waha³y siê od 1%
do 7,5% w badanej populacji [5]. Podobne wyniki dostarczy³o badanie tysi¹ca
kolejno przyjmowanych do szpitala dzieci, prowadzonych w ramach dysertacji
doktorskiej. Doktorantka wykaza³a, ¿e wœród 4% wykrytych zaka¿eñ najczêœciej
wystêpowa³y one u dzieci ponad 3-krotnie hospitalizowanych, a tak¿e, ¿e dzieci
m³odsze by³y czêœciej zaka¿one, ni¿ dzieci po 14 roku ¿ycia [6]. Identyczne
odsetki zaka¿eñ HCV wykryto wœród 300 chorych na cukrzycê w Wojewódzkiej
Przychodni Diabetologicznej w Bydgoszczy. Wykazano, ¿e zaka¿enia HCV wystêpuj¹ w ogromnej dysproporcji w stosunku do czêstoœci wykrywanych wyk³adników
zaka¿eñ HBV, odpowiednio 4% i 40%. Dotyczy³o to g³ównie przebytych zaka¿eñ
HBV, gdy¿ HBsAg wystêpowa³ w co dziesi¹tym przypadku obecnoœci anty-HBc [7].
Na podstawie dwóch ostatnich prac mo¿na by³o domniemywaæ, i¿ w Polsce
zaka¿enia HCV s¹ generowane prawdopodobnie od niedawna. W Japonii i W³oszech wirus HCV rozpowszechni³ siê w latach 40-tych, natomiast w Stanach Zjednoczonych w latach szeœædziesi¹tych XX wieku [5].
Tylko jedno z badañ prowadzonych wówczas w Polsce wskaza³o, i¿ odsetki
zaka¿eñ HCV s¹ ni¿sze. Bielawski i wsp., wœród 2.561 osób badanych w kierunku
HCV wykryli zaka¿enia HCV w odsetku równym 1,9% [8]. Polska Grupa Ekspertów
HCV, aby unikn¹æ zarzutu wyolbrzymiania rangi zaka¿eñ HCV przyjê³a wyniki
tych badañ za obiektywne.
Równolegle do tych badañ opublikowano analizê epidemiologiczn¹ osób zaka¿onych HCV, pacjentów jednego z bydgoskich szpitali. Badania prowadzone
na grupie 331 pacjentów nie potwierdzi³y dominuj¹cej rangi krwiolecznictwa
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w szczerzeniu siê zaka¿eñ HCV, gdy¿ tylko 47 osób mog³o byæ zaka¿onych drog¹
krwiolecznictwa. Pozostali nigdy nie byli leczeni krwi¹. W tym czasie krwiodawcy byli zaka¿eni z czêstoœci¹ 0,5% [9-11]. Wœród chorych dializowanych przeciwcia³a anty-HCV wykrywano pocz¹tkowo u 30-60% badanych, obecnie odsetki
te obni¿y³y siê do oko³o paru procent [12]. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e grup¹ najwy¿szego ryzyka zaka¿eñ HCV byli równie¿ w Polsce iniekcyjni u¿ytkownicy narkotyków, zw³aszcza zaka¿eni HIV, gdzie anty-HCV wykrywano u 70-90% badanych
[13].
W konsekwencji obraz zaka¿eñ HCV w Polsce niepokoi³, gdy¿ wy¿szym ni¿
w krajach Europy Zachodniej odsetkom zaka¿eñ, towarzyszy³a niewielka liczba
rozpoznanych przypadków. Co gorsze, istnia³o uzasadnione podejrzenie, i¿
w omawianych latach dochodzi³o do licznych nierozpoznawanych transmisji tych
zaka¿eñ w Polsce. Wybitnie ograniczone œrodki finansowe przeznaczane na terapiê, przy niezadowalaj¹cej skutecznoœci leków dope³nia³y pesymistycznej wizji.
By³o oczywiste, i¿ bez podjêcia systemowych dzia³añ nie uda siê poprawiæ sytuacji epidemiologicznej ani losu zaka¿onych pacjentów.

10.2. Polska Grupa Ekspertów HCV (PGE HCV)
Opisana sytuacja epidemiczna w kontekœcie znacznej liczby osób z nierozpoznanym zaka¿eniem HCV budzi³a niepokój. Nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e wczesne rozpoznanie zaka¿enia HCV pozwala³oby na unikniêcie ryzyka zaawansowanej choroby w¹troby i innych konsekwencji spo³ecznych. Zaniepokojone œrodowiska
medyczne zogniskowane wokó³ Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
Chorób ZakaŸnych, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i ¯ywienia Dzieci w dniu 16.06.2004 r.
utworzy³y Polsk¹ Grupê Ekspertów HCV. W sk³ad Grupy Inicjatywnej, której
przewodnicz¹cym zosta³ prof. Waldemar Halota, weszli profesorowie: Anna
Boroñ-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk, Krzysztof Simon, Jerzy
Socha oraz doktorzy habilitowani Piotr Ma³kowski oraz Ma³gorzata Paw³owska.
Ustalono nastêpuj¹ce podstawowe cele dzia³ania Grupy:
• zobiektywizowanie skali problemu jakim jest zaka¿enie wirusem HCV;
• edukacja spo³eczeñstwa i dokszta³canie lekarzy;
• zwiêkszenie dostêpu do diagnostyki i terapii zaka¿eñ HCV (zapewnienie
leczenia wszystkim potrzebuj¹cym);
• wprowadzenie HCV do Narodowego Programu Zdrowia od 2006 r.
O powstaniu Grupy i jej zadaniach poinformowano Ministerstwo Zdrowia oraz
opiniê publiczn¹. Towarzyszy³a temu du¿a kampania medialna, któr¹ wykorzystano do dzia³añ edukacyjnych i szkoleniowych.
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Jak wczeœniej wspomniano Grupa za³o¿y³a, i¿ niespe³na 2% populacji polskiej
zaka¿ona jest wirusem HCV. Unikniêto w ten sposób zarzutów, i¿ œrodowisko
medyczne wyolbrzymia problem, którym jest ¿ywotnio zainteresowane. Z udzia³em dyrektorów szpitali i ordynatorów rozpoczêto negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia pod k¹tem modyfikacji obowi¹zuj¹cych programów terapeutycznych.

10.3. Projekt Narodowego Programu Zwalczania HCV
Pierwsze kilka miesiêcy funkcjonowania Polskiej Grupy Ekspertów HCV zajê³o
przygotowanie Narodowego Programu Zwalczania Zaka¿eñ HCV. Do jego utworzenia zaproszono szerokie grono ekspertów. ZnaleŸli siê wœród nich profesorowie: Andrzej Zieliñski i Kazimierz Madaliñski z Pañstwowego Zak³adu Higieny,
Magdalena £êtowska, Ewa Brojer i Jerzy Windyga z Instytutu Hematologii, prof.
Boles³aw Rutkowski (nefrolog) oraz przedstawiciel Instytutu Arcana – Grzegorz
Nogas, który analizowa³ koszty projektu.
Przewidziano nastêpuj¹ce kierunki dzia³añ:
• poprawa sytuacji epidemicznej w Polsce
– identyfikacja Ÿróde³ zaka¿enia;
– unieszkodliwienie dróg transmisji zaka¿eñ HCV;
• u³atwienie dostêpu do diagnostyki zaka¿eñ HCV;
• umo¿liwienie terapii osób chorych;
• stworzenie sieci oœrodków referencyjnych;
• podjêcie szerokich dzia³añ edukacyjno-szkoleniowych;
• stworzenie rejestru osób zaka¿onych HCV w kontekœcie ich potrzeb zdrowotnych;
• wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi.
Program przewidywa³ koniecznoœæ systematycznej ewaluacji podejmowanych
dzia³añ w celu niezbêdnych modyfikacji.
Projekt Narodowego Programu Zwalczania Zaka¿eñ HCV przekazano do Ministra Zdrowia, prof. Zbigniewa Religi we wrzeœniu 2005 r. Szef resortu zainteresowa³ siê nim osobiœcie, doceniaj¹c rangê problemu. Jeszcze w tym samym roku
powo³ano Zespó³ ds. Zaka¿eñ HCV (Zarz¹dzenie MZ z dnia 23 grudnia 2005 r.),
którego zadaniem by³o dokonanie szczegó³owej analizy Projektu Zwalczania
Zaka¿eñ HCV opracowanego przez PGE HCV oraz przygotowanie i przedstawienie opinii dotycz¹cej programu Ministrowi w³aœciwemu ds. zdrowia. Planowano,
aby Projekt wraz z kosztorysem zosta³ zaakceptowany do realizacji w 2007 r.
Nigdy do tego nie dosz³o, gdy¿ nowe kierownictwo resortu nie podjê³o prac
nad tym Projektem. W tej sytuacji zdecydowano, aby program dzia³ania Grupy
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koncentrowaæ na mniejszych projektach. W ich realizacji nierzadko wspó³pracowano z G³ówn¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego
– Pañstwowym Zak³adem Higieny, zespo³ami i komisjami Sejmu i Senatu, Naczeln¹
Izb¹ Lekarsk¹, organizacjami pacjentów czy firmami farmaceutycznymi.

10.4. Wa¿niejsze dzia³ania edukacyjno-szkoleniowe
HCV mo¿na pokonaæ
Akcj¹ prowadzon¹ w latach 2005/2006 objêto 5 województw. W ramach kampanii
przeszkolono, metod¹ kaskadow¹, 84 000 pracowników medycznych zatrudnionych w 6 500 jednostek ochrony zdrowia. Dla jej potrzeb przygotowano prawie
10 000 zestawów materia³ów dydaktycznych. Przyczyni³o siê to do zwiêkszenia
odpowiednio o 40% i 60% liczby zarejestrowanych przypadków zaka¿enia HCV
w Polsce w latach trwania akcji w porównaniu z rokiem 2004. Z przeprowadzonych szkoleñ wynika³o jednoznacznie, ¿e nale¿y poprawiæ zasady rejestracji zaka¿eñ HCV w Polsce.
Zostañ w grze
By³a to typowa kampania edukacyjna na temat zaka¿eñ HCV, przeprowadzona
na terenie piêciu miast w latach 2006/2007. Celem tych dzia³añ by³o zwiêkszenie œwiadomoœci spo³eczeñstwa na temat zaka¿enia HCV oraz zachêcenie do
wykonania bezp³atnych testów diagnostycznych. Ponad 60 000 osób otrzyma³o
materia³y edukacyjne. Wykonano ponad 4 tys. badañ, wykrywaj¹c zaka¿enia
HCV u 2% badanych. Akcji towarzyszy³a szeroka kampania medialna.
Zostañcie w grze – Ty i Twoje dziecko
Prowadzona w latach 2007/2008 kampania spo³eczna, zaadresowana by³a do
kobiet ciê¿arnych. Akcjê prowadzono na terenie 7 najwiêkszych polskich miast.
Rozdano oko³o 80 tys. zestawów edukacyjnych. Wykonano 1 600 bezp³atnych
testów, wykrywaj¹c 0,4% zaka¿onych kobiet.
STOP! HCV
Pilota¿owy program profilaktyki zaka¿eñ HCV prowadzono w latach 2010/2011
we wspó³pracy z Ministerstwem Zdrowia i G³ównym Inspektoratem Sanitarnym.
Program rekomendowa³ profilaktykê pierwotn¹, tj. unikanie nara¿enia na HCV
i eliminacjê zagro¿eñ zwi¹zanych z opiek¹ medyczn¹, jak równie¿ profilaktykê
wtórn¹, czyli wczesne wykrywanie oraz skuteczne leczenie zaka¿onych. Ogó³em
na potrzeby tego programu przygotowano ponad 190 000 materia³ów edukacyjno-informacyjnych. Grupami docelowymi by³a m³odzie¿ klas I lub II szkó³ ponad-
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gimnazjalnych, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale te¿ kadra kierownicza
i personel odpowiedzialny za bezpieczeñstwo epidemiologiczne w szpitalach
specjalistycznych.
G³ówny Inspektor Sanitarny powo³a³ do realizacji programu Koordynatora Krajowego oraz 32 koordynatorów wojewódzkich. Za³o¿ono, ¿e program bêdzie przeprowadzony w ka¿dym powiecie.
Modu³ szkolny zrealizowano w 351 szko³ach przy pomocy 339 koordynatorów
powiatowych i 239 nauczycieli. Byli oni wczeœniej kaskadowo przeszkoleni oraz
wyposa¿eni w literaturê fachow¹, a tak¿e mo¿liwoœæ szkoleñ internetowych.
W programie uczestniczy³o prawie 10 000 uczniów, wœród których uzyskano wyraŸny wzrost wiedzy na temat HCV – prawid³owych odpowiedzi w raporcie koñcowym udzieli³o 91% uczniów.
Modu³ POZ realizowano w 471 placówkach w prawie wszystkich powiatach
w kraju. Przeprowadzono 469 szkoleñ, w których wziê³o udzia³ ponad 2 500 pracowników. W teœcie kontrolnym ponad 90% spoœród nich osi¹gnê³o oceny pozytywne z wiedzy o HCV.
Trzeci modu³ realizowano w 187 szpitalach na terenie 15 województw. W szkoleniach uczestniczy³o 36 tys. pracowników medycznych, w tym 24 tys. pielêgniarek i ponad 6 tys. lekarzy wraz z kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ tymi jednostkami. Szkolenie
przyczyni³o siê do rewizji procedur dotycz¹cych zaka¿eñ szpitalnych w co trzecim szpitalu.

10.5. Badania przesiewowe w kierunku HCV
Testy w kierunku zaka¿eñ HCV prowadzono niemal zawsze w wymienionych wy¿ej,
jak i szeregu innych akcjach edukacyjno-szkoleniowych. Polska Grupa Ekspertów HCV od pocz¹tku swojego istnienia za³o¿y³a, i¿ wœród wczeœniej prowadzonych badañ, wyniki Bielawskiego mog¹ prawid³owo oddawaæ odsetki zaka¿eñ
HCV w Polsce. Za³o¿enie to okaza³o siê ze wszech miar trafione, gdy¿ na 1,9%
zaka¿onych wskaza³y kilka lat póŸniej prowadzone badania. Najwiêksze z nich
przeprowadzono w latach 2009-2010, obejmuj¹c badaniami 26 tys. osób. Analizie
statystycznej poddano 18 tys. badanych, którzy prawid³owo wype³nili ankiety.
Najwiêksz¹ grupê stanowili pacjenci szpitali wielospecjalistycznych (niespe³na
14 500), mniej liczne by³y grupy pacjentów wojskowej s³u¿by zdrowia i punktów
konsultacyjno-diagnostycznych. Przeciwcia³a anty-HCV wykryto œrednio u 1,9%
badanych; w du¿ych szpitalach odsetki wynosi³y oko³o 2%, w jednostkach wojskowej s³u¿by zdrowia 1,26%, a w punktach konsultacyjno-diagnostycznych 3,28%.
Pacjenci du¿ych szpitali odzwierciedlali prawdopodobnie przeciêtn¹ strukturê
populacji. Szczegó³owa analiza ankiet wykaza³a, ¿e mê¿czyŸni byli zaka¿eni dwukrotnie czêœciej ni¿ kobiety, osoby leczone przetoczeniami krwi przed 1992 r.
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3-krotnie czêœciej ni¿ pozostali, a iniekcyjnie przyjmuj¹cy narkotyki – 7-krotnie
czêœciej. Badanie potwierdzi³o pogl¹dy, i¿ istotn¹ rolê w transmisji HCV odgrywaj¹
zaka¿enia szpitalne, gdy¿ osoby wielokrotnie hospitalizowane by³y statystycznie
znamiennie czêœciej zaka¿one tym wirusem. Wynikiem prowadzonych badañ by³o
te¿ oznaczenie czynnych zaka¿eñ w populacji polskiej. Okaza³o siê, ¿e HCV-RNA
wystêpuje u oko³o 30% osób seropozytywnych w kierunku HCV (0,6%) [14].
Interesuj¹ce, ¿e identyczne odsetki (0,6%) uzyska³a Godzik z Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, prowadz¹c rok póŸniej badania w grupie
niespe³na 5 tys. osób [15].

10.6. Ogólnopolski Rejestr Zaka¿onych HCV
Od stycznia 2013 r. Polska Grupa Ekspertów HCV nadzoruje badanie epidemiologiczne chorych na przewlek³e zapalenie w¹troby typu C. Przez pierwsze dwa lata
wspó³pracowano w tym zakresie z Active Pharma Sp.z o.o., nastêpnie Pharma
Concept Sp.z o.o.
G³ównym celem analizy by³o uzyskanie informacji na temat liczby zaka¿onych
HCV w 16 oœrodkach terapii zaka¿eñ HCV w Polsce, skutecznoœci stosowanego
leczenia, a te¿ kolejek osób dotychczas nie leczonych lub wymagaj¹cych reterapii.
Badanie by³o zaakceptowane przez GIODO. Charakterystyka zaka¿enia HCV obejmowa³a takie dane jak genotyp zaka¿aj¹cy, stopieñ w³óknienia, a te¿ historiê
dotychczasowego leczenia. W bazie znajduj¹ siê informacje na temat ponad 2 tys.
pacjentów. Wœród nich genotypem 1 HCV zaka¿onych jest 62%, genotypem 3 HCV
10% oraz genotypem 4 niespe³na 4%. U co czwartego badanego wystêpuje zaawansowane w³óknienie na poziomie F3-F4.
Spoœród 49% przekazanych danych wynika, i¿ oko³o po³owa pacjentów by³a
wczeœniej leczona. W wyniku ograniczonej skutecznoœci tradycyjnego leczenia
– przy pomocy pegylowanego interferonu i rybawiryny – okaza³o siê, i¿ co trzeci
z tej grupy wymaga reterapii. Pozostali ankietowani chorzy nigdy wczeœniej nie
byli leczeni.

10.7. Diagnozowanie zaka¿eñ HCV
Wprowadzone w latach 90-tych ubieg³ego stulecia metody diagnozowania zaka¿eñ HCV ulega³y systematycznym modyfikacjom poprawiaj¹cym ich czu³oœæ i swoistoœæ. Dotyczy³o to niemal wy³¹cznie testów anty-HCV. Przez pewien czas testy
ELISA potwierdzano testem Liatek, co poprawia³o skutecznoœæ diagnozowania
przeciwcia³ anty-HCV, aczkolwiek nie pozwala³o na ró¿nicowanie czynnych zaka¿eñ od przebytych. Problem ten dotyczy³ ca³ego œwiata. Koncentrowanie uwagi
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na obecnoœci przeciwcia³ nie pozwala na obiektywn¹ ocenê zagro¿eñ, mimo ¿e
kultywowane jest niekiedy do dzisiaj. Niedobrze, ¿e dotyczy to równie¿ krajów
europejskich, gdzie przy rejestracji zaka¿eñ HCV izolowana obecnoœæ przeciwcia³ jest równorzêdna z wykryciem HCV-RNA mimo, i¿ s¹ to zupe³nie ró¿ne populacje zaka¿onych.
Polska Grupa Ekspertów HCV we wspó³pracy z NIZP-PZH i Instytutem Hematologii powo³a³a Grupê robocz¹ dla opracowania optymalnych metod diagnostyki
zaka¿eñ HCV. Ju¿ w 2013 r. uzgodniono, i¿ jedynym testem potwierdzaj¹cym
zaka¿enie HCV jest wykrycie obecnoœci HCV-RNA, gwarantuj¹c w ten sposób
mo¿liwoœæ rozpoznania czynnych zaka¿eñ, gdy¿ one wp³ywaj¹ na ich znaczenie
epidemiologiczne i kliniczne [16].

10.8. Perspektywy eradykacji HCV w Polsce
W roku 2013 PGE HCV podjê³a wspó³pracê z zespo³em Center for Disease Analysis
(Colorado, USA), kierowanym przez Homiego Razavi w celu przeprowadzenia
prognostycznej analizy epidemiologii zaka¿eñ HCV i jego nastêpstw do 2030 r.
Przy utrzymaniu zasad diagnozowania i leczenia z 2013 r. i uzyskiwanej wówczas
skutecznoœci terapii, populacja zaka¿onych HCV w Polsce do 2030 r. zosta³aby
zmniejszona o oko³o 5%. Liczba chorych z wyrównan¹ i niewyrównan¹ marskoœci¹
w¹troby oraz z rakiem w¹trobowokomórkowym wzros³aby odpowiednio o 40%,
55% i 60%. Scenariusz zak³adaj¹cy wzrost liczby leczonych w tym czasie do 5 tys.
rocznie, przy realnie spodziewanej skutecznoœci terapii 95%, zapewni³by tendencjê spadkow¹ w zakresie liczby osób zaka¿onych, natomiast liczba póŸnych
nastêpstw zaka¿enia HCV nie zwiêksza³aby siê. Najbardziej korzystne by³oby
w³¹czanie do leczenia ka¿dego roku oko³o 15 tys. osób, co w 2030 r. doprowadzi³oby do prawie ca³kowitej eradykacji wirusa HCV z populacji polskiej. Pozosta³oby
wówczas tylko oko³o 10% osób nadal zaka¿onych HCV, a œmiertelnoœæ zmniejszy³aby siê o oko³o 80%.
Przeprowadzone badania stanowi¹ podstawy merytoryczne do wnioskowania
o mo¿liwej eliminacji zaka¿enia HCV w najbli¿szych kilkunastu latach, gdy¿ trafnoœæ zawartych w nich prognoz jest aktualnie z powodzeniem weryfikowana [17].

10.9. Rekomendacje i standardy terapeutyczne
Od momentu powstania Polskiej Grupy Ekspertów HCV niezmiennym kierunkiem
dzia³alnoœci by³o propagowanie zasad i metod leczenia zaka¿eñ HCV, ale te¿
analiza dostêpnoœci pacjentów do rekomendowanych terapii. W zwi¹zku ze zmieniaj¹cymi siê schematami postêpowania, zasadami monitorowania przebiegu

182

Aspekty systemowe i ekonomiczne WZW typu C w Polsce...

i skutecznoœci terapii, a te¿ pojawianiem siê i w³¹czaniem do praktyki klinicznej
nowych leków, rekomendacje leczenia przewlek³ego WZW C w 2017 r. modyfikowano po raz dziesi¹ty [18]. Przez d³u¿szy czas terapia by³a skoncentrowana na
interferonach i rybawirynie, lekach o ograniczonej skutecznoœci – w zaka¿eniach
genotypem 1 HCV nie przekracza³y one 50% leczonych [19]. Sytuacja uleg³a diametralnej poprawie wraz z pojawieniem siê leków dzia³aj¹cych bezpoœrednio
antywirusowo (DAA – directly acting agents). Pierwsze ich generacje dodawane
by³y do terapii tradycyjnej, kolejne zdecydowa³y o utworzeniu mo¿liwoœci terapii
bezinterferonowych. Nowe propozycje charakteryzuj¹ siê oko³o 100% skutecznoœci¹, prawie niezale¿n¹ od zaawansowania choroby, krótkim okresem terapii
oraz znikomymi dzia³aniami niepo¿¹danymi. Interesuj¹ce, ¿e nowe terapeutyki
s¹ dotychczas niezadowalaj¹co skuteczne w zaka¿eniach genotypem 3 HCV, które
relatywnie dobrze odpowiada³y na leczenie tradycyjne.
Niekwestionowanym sukcesem PGE HCV by³o skuteczne wprowadzanie kolejnych rekomendacji do programów lekowych NFZ. W tym wzglêdzie nierzadko
wyprzedzaliœmy inne kraje europejskie.
Dotychczas terapi¹ bezinterferonow¹ przeleczono w Polsce kilka tysiêcy osób,
w tym liczne grupy pacjentów z zaawansowan¹ chorob¹ w¹troby, a te¿ wymagaj¹cych reterapii. Oczekuje siê, ¿e w roku bie¿¹cym paleta refinansowanych terapeutyków dla przewlek³ych zaka¿eñ HCV zwiêkszy siê o kolejne leki, które s¹ ju¿
w Polsce zarejestrowane.
Autorzy omawianych opracowañ zmieniali siê na przestrzeni lat. Towarzystwo
Pediatryczne wycofa³o siê po kilku latach ze wzglêdu na niewielkie odsetki zaka¿eñ HCV wœród dzieci. Sk³ad Grupy zmodyfikowano po raz ostatni w 2013 r.
Decyzj¹ Zarz¹dów G³ównych Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
Chorób ZakaŸnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego weszli profesorowie: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Jacek Juszczyk, Piotr Ma³kowski,
Ma³gorzata Paw³owska, Krzysztof Simon oraz Krzysztof Tomasiewicz.

Podsumowanie
Polska Grupa Ekspertów HCV poprzez swoje wielorakie dzia³ania wywar³a bezpoœredni wp³yw na politykê wobec potrzeb osób zaka¿onych HCV oraz œwiadomoœæ zagro¿eñ ze strony wirusa. Osi¹gano to poprzez wspó³pracê z instytucjami
szczebla krajowego (Sejm, Senat, Ministerstwo Zdrowia, G³ówny Inspektor Sanitarny, NIZP-PZH), a tak¿e licznymi organizacjami pacjentów i Fundacjami (Fundacja Zwalczania Chorób ZakaŸnych, Fundacja Gwiazda Nadziei, Fundacja Urszuli
Jaworskiej, ¯ycie po Przeszczepie, Prometeusze, Hepa-Help, SOS WZW, Transplantacja O.K.). O skutecznoœci dzia³añ niejednokrotnie przes¹dza³a wspó³praca
ze œrodkami masowego przekazu miêdzy innymi wywiady, konferencje prasowe,
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udzia³ cz³onków w programach radiowych, telewizyjnych i internetowych.
Ponadto uczestniczono w opracowaniu licznych raportów dotycz¹cych sytuacji
HCV w Polsce, wspó³pracuj¹c w tym zakresie z Uczelni¹ £azarskiego, Instytutem
Ochrony Zdrowia i HTA Consulting.
Funkcjonowanie PGE HCV nie by³oby mo¿liwe bez wsparcia ze strony firm
farmaceutycznych. W tym kontekœcie na szczególne podziêkowanie zas³uguje
pani Petia Hadjiewa, której zawdziêczamy pocz¹tki istnienia.
Dziêkujê te¿ panu Profesorowi Robertowi Flisiakowi za szczególne zaanga¿owanie w realizacjê zadañ Polskiej Grupy Ekspertów HCV, co nierzadko mia³o
bezpoœredni wp³yw na dokonania zespo³u.
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WIRUSOWE ZAPALENIE W¥TROBY TYPU C
Z PERSPEKTYWY AGENCJI OCENY TECHNOLOGII
MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI (AOTMiT)
Dr n. med. Wojciech Wysoczañski
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

W Polsce œwiadczenia gwarantowane na rzecz pacjentów chorych na wirusowe
zapalenie w¹troby typu C (WZW C) s¹ wykonywane i rozliczane w ramach ró¿nych
systemów. Wiêkszoœæ œwiadczeñ mo¿e byæ wykonana i rozliczona w ramach systemu ogólnego, tzn. podobnie jak dla pacjentów cierpi¹cych na inne choroby
(np. œwiadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), œwiadczenia szpitalne). Cech¹ wspóln¹ tych
œwiadczeñ jest stosunkowo niska cena jednostkowa, oraz to ¿e takie same procedury (œwiadczenia) mog¹ byæ wykonywane w ró¿nych chorobach (np. hospitalizacja z powodu zdekompensowanej niewydolnoœci w¹troby). W systemie organizacji i finansowania œwiadczeñ mo¿na równie¿ wyró¿niæ produkty dedykowane
poszczególnym chorobom – okreœlane s¹ one programami.
W ramach programów dedykowanych problemom zwi¹zanym z WZW C s¹ programy lekowe [1] (o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15). Program lekowy
okreœla kryteria w³¹czenia i wy³¹czenia z programu, dawkowanie leku i sposób
podawania, monitorowanie programu, w tym monitorowanie leczenia, a tak¿e
sposób przekazywania informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych [2]. Proces
uruchamiania nowego programu lekowego przebiega analogicznie jak dla refundacji leków na receptê i zaczyna siê od z³o¿enia wniosku refundacyjnego, przez
podmiot odpowiedzialny, do Ministerstwa Zdrowia. Przed przes³aniem ostatecznej wersji do AOTMiT, w Ministerstwie Zdrowia (MZ) odbywa siê jeszcze etap
uzgadniania z wnioskodawc¹ (przedstawiciele firm farmaceutycznych) zapisów
treœci zapisów w programie (np. kryteria kwalifikacji, sposób dawkowania itp.).
Po przes³aniu materia³ów do AOTMiT, Prezes ma 60 dni na wydanie rekomendacji
dotycz¹cej refundacji nowego programu. W tym czasie Agencja przygotowuje
Analizê Weryfikacyjn¹ i na jej podstawie oraz z³o¿onych przez podmiot analiz,
Rada Przejrzystoœci (dzia³aj¹ca przy Prezesie) wydaje opiniê. Prezes wydaj¹c
rekomendacjê uwzglêdnia m.in. opiniê Rady Przejrzystoœci. Przed wydaniem
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decyzji refundacyjnej przez Ministra Zdrowia, Komisja Ekonomiczna, dzia³aj¹ca
przy MZ negocjuje warunki finansowe z wnioskodawc¹.
„Klasyczne” œwiadczenia zdrowotne adresowane s¹ do pojedynczych osób.
Dla œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu zdrowia publicznego (które maj¹ realizowaæ zadania z zakresu zdrowia publicznego), opis œwiadczeñ, sposób realizacji
i finansowania musi byæ zaprojektowany i realizowany w zupe³nie inny sposób.
Narzêdziem do realizacji tych zadañ s¹ Programy Polityki Zdrowotnej (PPZ) i Programy Zdrowotne (PZ). Art. 5. ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych definiuje PPZ i PZ jako zespó³ zaplanowanych
i zamierzonych dzia³añ z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne,
bezpieczne i uzasadnione, umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie w okreœlonym terminie
za³o¿onych celów, polegaj¹cych na wykrywaniu i zrealizowaniu okreœlonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia okreœlonej grupy œwiadczeniobiorców. PPZ s¹ opracowane, wdra¿ane, realizowane i finansowane przez ministra albo jednostkê samorz¹du terytorialnego, a PZ – przez Narodowy Fundusz
Zdrowia (NFZ). Realizatorem PPZ zleconych przez Ministra Zdrowia jest NFZ.
Zgodnie z art. 48. Programy te dotycz¹ w szczególnoœci:
1) wa¿nych zjawisk epidemiologicznych;
2) istotnych problemów zdrowotnych dotycz¹cych ca³ej lub okreœlonej grupy
œwiadczeniobiorców przy istniej¹cych mo¿liwoœciach eliminowania b¹dŸ ograniczania tych problemów;
3) wdro¿enia nowych procedur medycznych i przedsiêwziêæ profilaktycznych.
PPZ mog¹ dotyczyæ œwiadczeñ gwarantowanych, realizowanych przez ministrów oraz NFZ, ale musz¹ byæ z nimi spójne merytorycznie i organizacyjnie.
Wa¿nym elementem, który decyduje o efektywnoœci podejmowanych dzia³añ
jest w³aœciwy dobór problemu zdrowotnego i zdefiniowanie optymalnej populacji do której bêd¹ kierowane dzia³ania. Ustawodawca nakazuje wykorzystanie
map potrzeb zdrowotnych przy przygotowaniu projektu PPZ. Zapis ten mo¿e
wprowadzaæ niejasnoœæ, je¿eli zbyt dos³ownie interpretuje siê s³owo mapa. Mapy
potrzeb zdrowotnych opisuj¹ zjawiska zdrowotne w rozumieniu nie tylko geograficznym. W przypadku chorób zakaŸnych zjawiska geograficzne maj¹ mniejsze znaczenie, natomiast szczególnie wa¿ne s¹ czynniki ryzyka i okreœlone populacje. Efektywnoœæ niektórych programów zdrowotnych (szczególnie diagnostycznych) zale¿y bardzo mocno od czêstoœci nosicielstwa patogenu w wybranej
populacji. Programy edukacyjne maj¹ce na celu profilaktykê, zwykle s¹ adresowane do ogó³u spo³eczeñstwa a dane pozyskane z lokalnych map potrzeb zdrowotnych mog¹ mieæ mniejsze znaczenie.
Zmiana ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych z dnia 25 czerwca 2009 (Dz.U. nr 118, poz.989) nak³ada obowi¹zek
opiniowania projektów programów (PPZ) przez Agencjê Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
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Opinia Prezesa Agencji (dotycz¹ca PPZ) jak i Rekomendacja (programy lekowe) wydawana jest na podstawie oceny uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce kryteria:
„1) wp³yw na poprawê zdrowia obywateli przy uwzglêdnieniu:
a) priorytetów zdrowotnych,
b) wskaŸników zapadalnoœci, chorobowoœci lub œmiertelnoœci okreœlonych na
podstawie aktualnej wiedzy medycznej;
2) skutki nastêpstw choroby lub stanu zdrowia, w szczególnoœci prowadz¹cych
do:
a) przedwczesnego zgonu,
b) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji,
c) niezdolnoœci do pracy,
d) przewlek³ego cierpienia lub przewlek³ej choroby,
e) obni¿enia jakoœci ¿ycia;
3) znaczenie dla zdrowia obywateli, przy uwzglêdnieniu koniecznoœci:
a) ratowania ¿ycia i uzyskania pe³nego wyzdrowienia,
b) ratowania ¿ycia i uzyskania poprawy stanu zdrowia,
c) zapobiegania przedwczesnemu zgonowi,
d) poprawiania jakoœci ¿ycia bez istotnego wp³ywu na jego d³ugoœæ;
4) skutecznoœæ kliniczn¹ i bezpieczeñstwo;
5) stosunek uzyskiwanych korzyœci zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego;
6) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych;
7) skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowi¹zanych do finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków publicznych”.

11.1. Programy Lekowe
W 2004 r. zosta³ uruchomiony pierwszy program lekowy adresowany do chorych
na WZW C. Program ten bazowa³ na wykorzystaniu inferferonów i rybawiryny
i po modyfikacjach funkcjonuje do dziœ. Jest on oznaczony kodem B2.
Obecnie do programu mog¹ byæ kwalifikowani pacjenci w wieku powy¿ej 3 r.¿.,
choruj¹cy na przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby typu C i u których wykazano
w w¹trobie zmiany zapalne i w³óknienie. Mog¹ te¿ byæ kwalifikowani pacjenci
z pozaw¹trobow¹ manifestacj¹ zaka¿enia HCV, niezale¿nie od zaawansowania
choroby w obrazie histopatologicznym w¹troby.
U pacjentów w wieku od 3 do 5 r.¿. stosuje siê wy³¹cznie interferon pegylowany alfa-2b albo interferon rekombinowany alfa-2b. W wieku powy¿ej 5 r.¿.
stosuje siê interferon pegylowany alfa-2a lub interferon pegylowany alfa-2b albo
interferon rekombinowany alfa-2b.
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„Interferony pegylowane alfa w ramach programu mog¹ byæ stosowane:
1) w monoterapii:
a) u œwiadczeniobiorców dializowanych,
b) u œwiadczeniobiorców przed i po przeszczepach narz¹dowych,
c) u œwiadczeniobiorców z przeciwwskazaniami do stosowania lub nadwra¿liwoœci¹ na rybawirynê;
2) w leczeniu skojarzonym z rybawiryn¹ u œwiadczeniobiorców:
a) nieleczonych uprzednio interferonami,
b) z nawrotem zaka¿enia,
c) u których terapia interferonem rekombinowanym alfa lub interferonem
rekombinowanym alfa i rybawiryn¹ okaza³a siê nieskuteczna
d) przed i po przeszczepach narz¹dowych,
e) u których terapia interferonem pegylowanym innego typu okaza³a siê nieskuteczna jedynie w przypadku obserwowanej progresji choroby;
3) w leczeniu skojarzonym z rybawiryn¹ i telaprewirem u œwiadczeniobiorców
powy¿ej 18 r.¿. z genotypem 1:
a) wczeœniej nieleczonych albo
b) uprzednio leczonych nieskutecznie interferonem pegylowanym i rybawiryn¹, u których leczenie by³o przerwane po 12 tygodniach z powodu braku
odpowiedzi wirusologicznej albo
c) z brakiem odpowiedzi na wczeœniejsze leczenie interferonem pegylowanym alfa z rybawiryn¹, przy czym stê¿enie HCV-RNA przez ca³y okres terapii nie uleg³o obni¿eniu o wiêcej ni¿ 2 logarytmy dziesiêtne (100-krotnie)
albo
d) z nawrotem zaka¿enia po terapii interferonem pegylowanym alfa z rybawiryn¹ zakoñczonej uzyskaniem negatywnego wyniku HCV-RNA (HCV-RNA
niewykrywalne w chwili zakoñczenia terapii, lecz wykrywalne w okresie
obserwacji po leczeniu) albo
e) z czêœciow¹ odpowiedzi¹ na wczeœniejsze leczenie interferonem pegylowanym alfa z rybawiryn¹ (stê¿enie HCV-RNA w trakcie terapii uleg³o obni¿eniu o wiêcej ni¿ 2 logarytmy dziesiêtne (100-krotnie), ale przez ca³y
czas by³o wykrywalne);
4) w leczeniu skojarzonym z rybawiryn¹ i boceprewirem u œwiadczeniobiorców
powy¿ej 18 r.¿. z genotypem 1:
a) wczeœniej nieleczonych albo
b) uprzednio leczonych nieskutecznie interferonem pegylowanym i rybawiryn¹, u których leczenie by³o przerwane po 12 tygodniach z powodu braku
odpowiedzi wirusologicznej albo
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c) z brakiem odpowiedzi na wczeœniejsze leczenie interferonem pegylowanym
alfa z rybawiryn¹, przy czym stê¿enie HCV-RNA przez ca³y okres terapii
nie uleg³o obni¿eniu o wiêcej ni¿ 2 logarytmy dziesiêtne (100-krotnie)
albo
d) z nawrotem zaka¿enia po terapii interferonem pegylowanym alfa z rybawiryn¹ zakoñczonej uzyskaniem negatywnego wyniku HCV-RNA (HCV-RNA
niewykrywalne w chwili zakoñczenia terapii, lecz wykrywalne w okresie
obserwacji po leczeniu) albo
e) z czêœciow¹ odpowiedzi¹ na wczeœniejsze leczenie interferonem pegylowanym alfa z rybawiryn¹ (stê¿enie HCV-RNA w trakcie terapii uleg³o obni¿eniu o wiêcej ni¿ 2 logarytmy dziesiêtne (100-krotnie), ale przez ca³y
czas by³o wykrywalne);
5) w leczeniu skojarzonym z rybawiryn¹ i symeprewirem u œwiadczeniobiorców
powy¿ej 18 r.¿. z genotypem 1 lub 4 z wy³¹czeniem pacjentów zaka¿onych
genotypem 1a u których stwierdza siê mutacjê Q80K:
a) wczeœniej nieleczonych albo
b) uprzednio leczonych nieskutecznie interferonem pegylowanym i rybawiryn¹, u których leczenie by³o przerwane po 12 tygodniach z powodu braku
odpowiedzi wirusologicznej albo
c) z brakiem odpowiedzi na wczeœniejsze leczenie interferonem pegylowanym alfa z rybawiryn¹, przy czym stê¿enie HCV-RNA przez ca³y okres terapii
nie uleg³o obni¿eniu o wiêcej ni¿ 2 logarytmy dziesiêtne (100-krotnie)
albo
d) z nawrotem zaka¿enia po terapii interferonem pegylowanym alfa z rybawiryn¹ zakoñczonej uzyskaniem negatywnego wyniku HCV-RNA (HCV-RNA
niewykrywalne w chwili zakoñczenia terapii, lecz wykrywalne w okresie
obserwacji po leczeniu) albo
e) z czêœciow¹ odpowiedzi¹ na wczeœniejsze leczenie interferonem pegylowanym alfa z rybawiryn¹ (stê¿enie HCV-RNA w trakcie terapii uleg³o obni¿eniu o wiêcej ni¿ 2 logarytmy dziesiêtne (100-krotnie), ale przez ca³y
czas by³o wykrywalne);
6) w leczeniu skojarzonym z rybawiryn¹ i sofosbuwirem w schematach wskazanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla sofosbuwiru.”
Szczegó³owe kryteria kwalifikacji do leczenia interferonami pegylowanymi
alfa to:
1) przewlek³e zapalenie w¹troby lub wyrównana marskoœæ w¹troby;
2) pozaw¹trobowa manifestacja zaka¿enia HCV, niezale¿nie od zaawansowania
choroby w obrazie histopatologicznym.
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„Interferony rekombinowane alfa w ramach programu mog¹ byæ stosowane:
1) w monoterapii:
a) u œwiadczeniobiorców dializowanych,
b) u œwiadczeniobiorców przed lub po przeszczepach narz¹dowych,
c) u œwiadczeniobiorców z przeciwwskazaniami do stosowania lub nadwra¿liwoœci¹ na rybawirynê;
2) w leczeniu skojarzonym z rybawiryn¹.
U œwiadczeniobiorców od 3 do 18 r.¿. stosuje siê interferon rekombinowany
alfa-2b, po spe³nieniu przez nich ³¹cznie nastêpuj¹cych warunków:
a) brak wczeœniejszego leczenia,
b) brak cech dekompensacji czynnoœci w¹troby,
c) stwierdzenie obecnoœci HCV-RNA w surowicy,
d) stwierdzenie obecnoœci przeciwcia³ anty-HCV w surowicy.
Szczegó³owe kryteria kwalifikacji do leczenia interferonami rekombinowanymi alfa:
1) przeciwwskazania do stosowania interferonu pegylowanego;
2) nietolerancja lub dzia³ania niepo¿¹dane po stosowaniu interferonu pegylowanego;
3) przeciwwskazania do zastosowania interferonu pegylowanego alfa-2b u œwiadczeniobiorców poni¿ej 18 r.¿.
Interferon rekombinowany alfa w leczeniu wirusowego zapalenia w¹troby typu
C u doros³ych jest stosowany tylko w przypadku niemo¿noœci zastosowania interferonu pegylowanego alfa.
Szczegó³owe kryteria kwalifikacji do leczenia interferonem naturalnym:
1) niepowodzenie terapeutyczne po leczeniu interferonem pegylowanym lub interferonem rekombinowanym i potwierdzona celowoœæ ponownego rozpoczêcia
leczenia;
2) nietolerancja i inne dzia³ania niepo¿¹dane po stosowaniu interferonu pegylowanego lub interferonu rekombinowanego;
3) zaawansowane w³óknienie lub wyrównana marskoœæ w¹troby.”
Rybawiryna w ramach programu mo¿e byæ ponadto stosowana w skojarzeniu
z sofosbuwirem lub sofosbuwirem i ledipaswirem w schematach zgodnych
z Charakterystyk¹ Produktu Leczniczego odpowiednio dla sofosbuwiru lub sofosbuwiru i ledipaswiru.
W po³owie 2016 r. dokonano analizy skutecznoœci leczenia interferonami
w warunkach polskich. Przeanalizowano dane zbierane przez NFZ w ramach Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych (SMPT). W analizie przedstawiono
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wyniki oparte o analizê SVR, który mo¿e byæ miar¹ eliminacji wirusa z krwi.
Z przedstawionych danych wynika, ¿e schematy oparte o interferon naturalny
i rekombinowany s¹ wyraŸnie mniej skuteczne, ni¿ te oparte o interferon pegylowany. Na uwagê zwraca bardzo ma³a skutecznoœæ interferonu naturalnego
i rybawiryny, co powinno sk³aniaæ lekarzy do zarzucenia tej metody terapii.
Obecnie nie dysponujemy jeszcze danymi dla nowych leków, ale nale¿y oczekiwaæ na podstawie badañ klinicznych, ¿e skutecznoœæ leczenia mo¿e byæ nawet
blisko trzy razy wiêksza.
Tabela 11.1.
Liczba/odsetek pacjentów osi¹gaj¹cych SVR 12-48 w wieku powy¿ej 18 r.¿. leczonych
w latach 2013-2015 w ramach programu lekowego Leczenie przewlek³ego WZW typu C
(ICD-10B 18.2) wed³ug danych NFZ
Lek

Iloœæ osób
w zakoñczonych
programach

Iloœæ
osi¹gniêtych
SVR
(wyleczeni)

Odsetek

Interferon alfa-2a pegylowany + RBV

2436

869

35,67%

Interferon alfa-2b pegylowany + RBV

902

274

30,38%

9

1

11,11%

Interferon naturalny + RBV

223

8

3,59%

Telaprewir (INF+RBV)

471

165

35,03%

Boceprewir (INF+RBV)

289

71

24,57%

Interferon alfa-2a rekombinowany + RBV

Z dniem 1.07.2015 r. uruchomiono Program Lekowy B71 - Leczenie przewlek³ego WZW C terapi¹ bezinterferonow¹. Do programu mog¹ byæ kwalifikowani doroœli pacjenci, chorzy na przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby typu C u których
stwierdzono w³óknienie w¹troby i potwierdzono obecnoœæ zaka¿enia genotypem:
• 1 HCV – w przypadku kwalifikacji do terapii ombitaswirem, parytaprewirem, rytonawirem w skojarzeniu z dazabuwirem (i ewentualnie rybawiryn¹) lub kwalifikacji do terapii sofosbuwirem w skojarzeniu z ledipaswirem (i ewentualnie rybawiryn¹),
• 1b HCV – w przypadku kwalifikacji do terapii daklataswirem w skojarzeniu
z asunaprewirem,
• 4 HCV – w przypadku kwalifikacji do terapii ombitaswirem, parytaprewirem, rytonawirem (Viekirax) w skojarzeniu z rybawiryn¹,
• 2,3.4,5,6 HCV – w przypadku kwalifikacji do terapii sofosbuwirem w skojarzeniu z rybawiryn¹ albo sofosbuwirem w skojarzeniu z interferonem
pegylowanym i rybawiryn¹.
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Do programu mog¹ byæ kwalifikowani równie¿ chorzy, którzy nie mog¹ byæ
leczeni interferonami. Przedstawione powy¿ej zasady kwalifikacji do poszczególnych schematów terapeutycznych stanowi¹ zamkniêty katalog precyzyjnie
definiuj¹cy zastosowanie ró¿nych opcji terapeutycznych adresowanych do ró¿nych grup pacjentów.

11.2. Udzia³ AOTMiT w procesie refundacyjnym
Program leczenia WZW C przy pomocy interferonów zosta³ uruchomiony przed
powo³aniem AOTMiT. Z tego powodu nie wszystkie leki dostêpne w ramach programu przechodzi³y obecnie stosowan¹ procedurê refundacyjn¹.
Poni¿ej przedstawiono zestawienie Rekomendacji Prezesa dotycz¹cych leków
stosowanych w leczeniu WZW C.
Tabela 11.2.
Rekomendacji Prezesa AOTMiT dotycz¹ce leków stosowanych w leczeniu WZW C
Nazwa,
postaæ
i dawka
leku

Rekomendacja Prezesa

Program
lekowy
nr:

Boceprevirum
Victrelis

Rekomendacja nr 107/2012 z dnia 12 listopada 2012 r.
Prezes Agencji rekomenduje objêcie refundacj¹ produktu
leczniczego Victrelis, boceprewir,w leczeniu przewlek³ego
wirusowego zapalenia w¹troby typu C wywo³anego
zaka¿eniem HCV o genotypie 1.
(...) jako sk³adnika terapii trójlekowej w skojarzeniu z interferonem pegylowanym alfa i rybawiryn¹, do stosowania
u chorych powy¿ej 18 r.¿. z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby
(w tym z marskoœci¹ w¹troby), u których stwierdza siê
w³óknienie w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuera i którzy
byli uprzednio leczeni nieskutecznie terapi¹ dwusk³adnikow¹
z³o¿on¹ z pegylowanego interferonu alfa rybawiryny, b¹dŸ
nie byli uprzednio leczeni i stwierdzono u nich genotyp
rs 12979869 IL 28 T/T.
Rekomendacja nr 3/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r.
Prezes Agencji nie rekomenduje objêcia refundacj¹
produktu leczniczego:
Victrelis (boceprewir), we wskazaniu: stosowany w ramach
programu lekowego Leczenie przewlek³ego wirusowego
zapalenia w¹troby typu C, ICD-10 B.18.2, w populacji

B.2.
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doros³ych pacjentów z genotypem 1: wczeœniej nieleczonych
przeciwwirusowo ze zw³óknieniem w¹troby w stopniu przynajmniej 2. w skali Scheuera o genotypie rs 12979860
IL 28 C/T, b¹dŸ po niepowodzeniu wczeœniejszej terapii
o 0 lub 1. stopniu zw³óknienia w¹troby w skali Scheuera.
Ribavirinum
Copegus,
Rebetol

Rekomendacja nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.

B.2.

Prezes Agencji rekomenduje objêcie refundacj¹ produktu
leczniczego Copegus (rybawiryna) w ramach programu
lekowego we wskazaniu leczenie przewlek³ego wirusowego
zapalenia w¹troby typu C (ICD-10 B 18.2).
(wy³¹cznie w skojarzeniu z pegylowanym interferonem alfa 2a)

Symeprevirum
Olysio

Rekomendacja nr 24/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

B.2.

Prezes Agencji rekomenduje objêcie refundacj¹ produktu
leczniczego Olysio, symeprevir; stosowanego w ramach
programu lekowego: Leczenie przewlek³ego wirusowego
zapalenia w¹troby typu C, ICD-10 B. 18.2, pod warunkiem
uzyskania porównywalnych miesiêcznych kosztów terapii
symeprewirem do kosztów terapii boceprewirem/telaprewirem oraz pod warunkiem wprowadzenia instrumentu
dzielenia ryzyka, który bêdzie uzale¿niaæ finansowanie
terapii od uzyskiwanych efektów zdrowotnych i dziêki
któremu bêdzie mo¿liwe monitorowanie efektów
zdrowotnych stosowanej terapii.
Rekomendacja nr 64/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Prezes Agencji nie rekomenduje objêcia refundacj¹ produktu Olysio symeprewir, stosowanego w ramach programu
lekowego we wskazaniu Leczenie przewlek³ego wirusowego
zapalenia w¹troby typu C (ICD-10 B18.2) stosowanego
w po³¹czeniu z sofosbuwirem.
Telaprevirum
Incivo

Rekomendacja nr 116/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
Prezes Agencji rekomenduje objêcie refundacj¹. Prezes
Agencji, (...) uwa¿a za zasadne finansowanie produktu
leczniczego Incivo (telaprewir), 375 mg, w leczeniu przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C wywo³anego
zaka¿eniem HCV o genotypie 1, jako sk³adnika terapii trójlekowej w skojarzeniu z interferonem pegylowanym alfa
(pgIFN alfa) i rybawiryn¹, do stosowania u chorych powy¿ej
18 r.¿. z wyrównan¹ czynnoœci¹ w¹troby (w tym z marskoœci¹
w¹troby), u których stwierdza siê w³óknienie w stopniu
co najmniej 2 w skali Scheuera i którzy byli uprzednio leczeni
nieskutecznie terapi¹ dwusk³adnikow¹ z³o¿on¹ z pegylowanego interferonu alfa i rybawiryny, b¹dŸ nie byli uprzednio
leczeni i stwierdzono u nich genotyp rs 12979869 IL 28 T/T.

B.2.
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Rekomendacja nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
Prezes Agencji, bior¹c pod uwagê stanowisko Rady Przejrzystoœci, a tak¿e wyniki oceny wnioskowanej technologii
medycznej, wskazuj¹cej na niepewnoœæ oszacowañ korzyœci
zdrowotnych wobec ryzyka zdrowotnego zwi¹zanego
ze stosowaniem produktu Incivo w populacji wnioskowanej
okreœlonej w opisie przedstawionego programu leczenia
WZW C, wskazuje na brak zasadnoœci objêcia refundacj¹
wnioskowanej technologii.
Za negatywn¹ rekomendacj¹ przemawia ryzyko zwi¹zane
z profilem bezpieczeñstwa technologii wnioskowanej, niepewnoœæ zwi¹zana z wnioskowaniem o efektywnoœci leczenia
przeprowadzonym na podstawie populacji niespójnej z opisem
programu lekowego oraz niepewnoœæ oszacowañ wielkoœci
populacji kwalifikuj¹cej siê do leczenia, przedstawiona
w analizie wp³ywu na bud¿et p³atnika.

Peginterferonum alfa-2a
Pegasys,
roztwór
do wstrzykiwañ,
90 µg/0,5
ml

Rekomendacja nr 63/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

B.2.; B.1.

Prezes Agencji rekomenduje objêcie refundacj¹ produktu
leczniczego Pegasys, peginterferonum alfa-2a, w ramach
rozszerzonego programu lekowego: Leczenie przewlek³ego
wirusowego zapalenia w¹troby typu C (ICD-10 B18.2)
o populacjê uprzednio nieleczonych dzieci i m³odzie¿y
w wieku od 5 do 18 lat, tj. pod warunkiem obni¿enia ceny
do poziomu, który zapewni, ¿e koszty terapii nie bêd¹
wy¿sze od kosztów stosowania peginterferonu alfa-2b
oraz pod warunkiem ograniczenia stosowania leku
wy³¹cznie do grupy dzieci uprzednio nieleczonych.

Daklatasvirum
Daklinza,
tabl.
powl.,
60 mg

Rekomendacja nr 56/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

B.71.

Prezes Agencji nie rekomenduje objêcia refundacj¹ produktu
leczniczego Daklinza (dichlorowodorek daklataswiru),
we wskazaniu: leczenie przewlek³ego wirusowego zapalenia
w¹troby typu C oparte na daklataswirze w skojarzeniu
z innym doustnym lekiem przeciwwirusowym, w ramach
programu lekowego Leczenie skojarzone przewlek³ego
wirusowego zapalenia w¹troby typu C genotyp 1b schematem
bezinterferonowym, opartym na daklataswirze
(ICD-10 B 18.2).

Dasabuvirum
Exviera,
tabl.
powl.,
250 mg

Rekomendacja nr 36/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
Prezes Agencji nie rekomenduje objêcia refundacj¹
produktu leczniczego Exviera, dazabuwir, w ramach programu
lekowego Leczenie przewlek³ego wirusowego zapalenia
w¹troby typu C terapi¹ bezinterferonow¹ (ICD-10 B18.2).

B.71.
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Ledipasvirum + Sofosbuvirum
Harvoni,
tabl.
powl.,
90+400 mg

Rekomendacja nr 58/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

B.71.

Prezes Agencji nie rekomenduje objêcia refundacj¹ produktu
leczniczego Harvoni (ledipaswir, sofosbuwir), w ramach
programu lekowego: Leczenie sofosbuwirem i ledipaswirem
przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C
z genotypem 1 HCV (ICD-10 B 18.2).

Ombitasvirum + paritaprevirum + ritonavirum
Viekirax,
tabl.
powl.,
12,5+75+
50 mg

Rekomendacja nr 35/2015 z dnia 7 maja 2015 r.

B.71.

Prezes Agencji nie rekomenduje objêcia refundacj¹ produktu
leczniczego Viekirax, ombitaswir + parytaprewir + rytonawir,
programu lekowego Leczenie przewlek³ego wirusowego
zapalenia w¹troby typu C terapi¹ bezinterferonow¹
(ICD-10 B18.2).

Sofosbuvirum
Sovaldi,
tabl.
powl.,
400 mg

Rekomendacja nr 57/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.

B.71.

Prezes Agencji nie rekomenduje objêcia refundacj¹ produktu
leczniczego Sovaldi, sofosbuwir, tabletki powlekane,
w ramach programu lekowego: Leczenie Sofosbuwirem
przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C
z genotypem 2, 3, 4, 5, lub 6 HCV, (ICD-10 B.18.2).

Wykaz refundowanych leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzieñ 1 marca 2017 r.

Prezes Agencji nie rekomendowa³ finansowania ze œrodków publicznych programów opartych o zastosowanie:
• Wiktrelisu (Boceprevirum)
• Daklinzy (daklataswiru); genotyp 1b.
• Wiekiraksu (ombitaswir, parytaprewir, rytonawir) genotyp 2, 3, 4, 5, lub 6
• Sowaldi (sofosbuwir), genotyp 2, 3, 4, 5, lub 6
• Harwoni (sofosbuwir, ledipaswir) genotyp 1
• Olysio (symeprewir) w po³¹czeniu z sofosbuwirem
• Exviera, Dasabuvirum
Prezes w swoich rekomendacjach podkreœla³, ¿e pomimo obiecuj¹cych wyników badañ oceniaj¹cych skutecznoœæ nowych leków w eliminacji wirusa, w krótkim czasie, brak jest dowodów na skutecznoœæ kliniczn¹ mierzon¹ istotnymi klinicznie punktami koñcowymi [3,4]. Zwrócono uwag¹ na niepewnoœci dotycz¹ce
mo¿liwoœci prognozowania skutków odleg³ych. W tej chorobie powik³ania pojawiaj¹ siê po wielu latach od zaka¿enia, a badania obejmowa³y stosunkowo krótki
czas. Niezbêdnym elementem powstrzymania wieloletniego procesu jest trwa³a
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skutecznoœæ i dowody, ¿e zainicjowany proces chorobowy mo¿e byæ powstrzymany przez eliminacjê wirusa. Leki dzia³aj¹ce na poziomie j¹dra komórkowego
mog¹ oddzia³ywaæ z DNA komórek gospodarza, a efekty niekorzystne mog¹ ujawniaæ siê po d³u¿szym czasie. Brak jest badañ wskazuj¹cych na przed³u¿enie ¿ycia
u osób leczonych. Brak jest równie¿ badañ wskazuj¹cych na zmniejszanie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia powik³añ choroby. Przedstawiane w analizach
obserwacje dotyczy³y stosunkowo krótkiego czasu (12, 24 tygodnie).
Przyjête modele zastosowania klinicznego i modele farmakoekonomiczne
zak³ada³y leczenie tylko w celu zapobiegania marskoœci w¹troby i pojawianiu siê
raka w¹trobowokomórkowego. Do terapii mia³yby siê kwalifikowaæ tylko osoby
z grup ryzyka (proces w³óknienia w toku, pozaw¹trobowa manifestacja choroby).
Choæ SVR (trwa³a odpowiedŸ wirusologiczna) jest akceptowanym surogatem, to
wiarygodnoœæ w stosunku do zapobiegania powik³aniom jest bardzo ograniczona.
Zgodnie z zalecan¹ przez EUNETHTA (European network for Health Technology
Assessment) metodologi¹ HTA (ang. health technology assessment) [5] surogat
powinien byæ zwalidowany. Walidacja ta zak³ada m.in. specyficznoœæ dla technologii (np. walidacja ChLDL dotyczy statyn, a nie fibratów). Walidacji takiej nie
mog¹ przejœæ pozytywnie nowe leki dzia³aj¹ce w ró¿nych mechanizmach.
SVR jako miara eliminacji wirusa z krwi, mog³aby byæ miar¹ wyleczenia i byæ
traktowana jako klinicznie istotny punkt koñcowy. Jednak za³o¿enie takie wi¹zaæ musia³oby siê z leczeniem wszystkich zaka¿onych osób w celu eliminacji
wirusa ze spo³eczeñstwa. W takim przypadku nale¿a³oby jednak oczekiwaæ
innych badañ klinicznych. Powinny one byæ adresowane do szerszej populacji
i w wiêkszym stopniu powinny koncentrowaæ siê na ocenie bezpieczeñstwa kuracji (mo¿liwoœæ wykrycia ciê¿kich dzia³añ niepo¿¹danych wystêpuj¹cych rzadko).
Szerokie stosowanie leków mo¿e wi¹zaæ siê z wywo³ywaniem zjawiska opornoœci
na leczenie, które to do dnia dzisiejszego nie zosta³o dobrze zbadane. W zwi¹zku
z przyjêtymi modelami i niezwykle wysok¹ cen¹ interwencji trudno zaakceptowaæ proponowane przez podmioty podejœcie. Dodatkowo ka¿dy z projektów wi¹za³ siê z dodatkowymi niepewnoœciami, które to wp³ywa³y na ocenê wartoœci
interwencji.
W przypadku wniosku Olysio plus sofosbuvir zwrócono dodatkowo uwagê na
ograniczenie wynikaj¹ce z braku pewnoœci, ¿e bêdzie zagwarantowany dostêp
do leku sofosbuvir (wniosek nie dotyczy³ tego leku). Skojarzenie terapii symeprewirem z sofosbuwirem, który w aktualnych warunkach nie by³ lekiem refundowanym, stanowi³o zasadniczy problem wnioskowanej technologii. Ponadto,
zastrze¿enie budzi³ fakt, ¿e w analizach wnioskodawcy wskazano, ¿e sofosbuwir
bêdzie dostêpny dla pacjentów w ramach zaproponowanego programu lekowego,
a nie wskazano sposobu zapewnienia dostêpnoœci leku dla pacjentów we wnioskowanym programie.
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Opiniowany program oparty o lek Daklinza opiera³ siê o badania naukowe
niskiej jakoœci (na 1 pkt w skali Jadad). W zwi¹zku z zapewnieniem ju¿ leczenia
pacjentów lekami o lepiej udokumentowanej efektywnoœci, nieetycznym wydaje siê nara¿anie pacjentów na niepotrzebne ryzyko. Dodatkowo zaproponowany
program lekowy móg³by byæ organizacyjnie trudny do realizacji ze wzglêdu na
zapisy, które wskazuj¹ na stosowanie schematu z lekiem nie posiadaj¹cym
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie kraju, a to skutkowaæ musi
koniecznoœci¹ zaopatrywania pacjentów w lek w drodze importu docelowego.
Innym wa¿nym zagadnieniem jest wielkoœæ populacji i mo¿liwoœci finansowe
p³atnika, które by³y brane pod uwagê przy wydawaniu rekomendacji Prezesa.
Proponowane programy zak³ada³y ograniczenia w dostêpnoœci do leków tylko do
wybranych grup chorych. Bior¹c pod uwagê jednak spo³eczny charakter infekcji
nale¿y braæ pod uwagê mo¿liwoœæ leczenia wszystkich zaka¿onych. Je¿eli jednak
przyj¹æ, ¿e obecnie w Polsce mamy ponad 200 tys. zaka¿onych, a koszt leczenia
jednego pacjenta to ponad 50 tys. z³, oznacza to bud¿et ponad 10 bln z³, przy
rocznym bud¿ecie NFZ ok. 70 mld z³. Dysproporcje s¹ pora¿aj¹ce. Zak³adaj¹c,
¿e program mia³by byæ dostêpny tylko dla 10% populacji rocznie i mo¿na by
przeznaczyæ na jego realizacjê 1 mld z³ rocznie (ok. 1/7 bud¿etu przeznaczanego
na refundacjê leków), to koszt jednostkowy nie powinien przekraczaæ 5 tys. z³
(diagnostyka i leczenie). Obecnie uruchomiony program jest adresowany do
znacznie mniejszej populacji - tylko ludzi chorych, które to osoby powinny
odnieœæ najwiêksze korzyœci z leczenia.
Sytuacjê tak¹ nale¿y traktowaæ jako etap przejœciowy do czasu wprowadzenia technologii, która bêdzie mog³a byæ u¿yta do populacyjnej eliminacji wirusa.
Niedostosowanie zabezpieczenia odpowiedniej wielkoœci œrodków finansowych
i uruchomienie programu dla zbyt ma³ej populacji powoduje powstawanie kolejek i ryzyko nierównego traktowania obywateli. Narastanie kolejek do Programu
Lekowego jest zjawiskiem niepokoj¹cym i powinno byæ brane pod uwagê przy
podejmowaniu decyzji refundacyjnych. Nieuwzglêdnianie kosztów alternatywnych równie¿ wi¹¿e siê z niekorzystnymi zjawiskami w ca³ym systemie opieki
zdrowotnej. Zbyt s³abe finansowanie kosztów opieki, limitowanie œwiadczeñ wi¹¿e
siê z niebezpiecznym ograniczeniem dostêpu do kadry medycznej (lekarze, pielêgniarki). Zjawiska te mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na zdrowie spo³eczeñstwa.
Zastrze¿enia Agencji zg³oszone do proponowanych mechanizmów RSS jak
i cen mog³y byæ uwzglêdnione w ramach dalszych etapów procesu refundacyjnego i z tego powodu trzeba z ostro¿noœci¹ interpretowaæ zale¿noœci rekomendacji Prezesa z wydanymi decyzjami refundacyjnymi Ministra Zdrowia.
Programy leczenia WZW C zak³adaj¹ leczenie wieloma lekami i schematami
ró¿nych populacji. Opis tak z³o¿onego zagadnienia w ramach obecnie przyjêtych
regulacji nie jest zbyt czytelny. Zasady kwalifikacji i przedstawienie opcji by³yby
bardziej zrozumia³e, gdyby by³y przedstawiane w formie drzew decyzyjnych,
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w ramach wytycznych kliniczno-refundacyjnych. Przy takim podejœciu, ka¿da
technologia powinna byæ opisywana oddzielnie, a ca³y program powinien opisywaæ m.in. relacje miêdzy technologiami. Obecnie wprowadzanie nowych technologii niesie za sob¹ koniecznoœæ uaktualnienia wielu, jak nie wszystkich dotychczas stosowanych zasad stosowania i finansowania. Takie podejœcie wymaga
aktualizacji opisów programów lekowych. Zgodnie z dziœ obowi¹zuj¹cymi regulacjami, opis programu stanowi element decyzji administracyjnej i zmiany opisów
wi¹zaæ siê musz¹ ze zmianami decyzji. Procedowanie zmian jest niezwykle trudne, co wyjaœnia przyczynê ma³ej czytelnoœci obecnie obowi¹zuj¹cych zapisów.
Ministerstwo Zdrowia proponuje ju¿ zmiany legislacyjne (oddzielenie decyzji
refundacyjnej od opisu programu lekowego), a to z pewnoœci¹ u³atwi aplikacjê
za³o¿eñ i poprawi jakoœæ opisów PL.

11.3. Programy Polityki Zdrowotnej i Programy Zdrowotne
Ocena Programów Polityki Zdrowotnej stanowi wa¿n¹ dziedzinê dzia³alnoœci
Agencji. Na pocz¹tku 2017 r. przekroczono 2 000 ocenianych programów, z czego
21 projektów (stan na 17.02.2017 r.) dotyczy³o profilaktyki i wczesnego wykrywania zaka¿enia wirusem HCV. Opiniowane projekty wpisywa³y siê w dwa priorytety zdrowotne: zmniejszenie zachorowalnoœci i przedwczesnej umieralnoœci
z powodu nowotworów z³oœliwych, a tak¿e zwiêkszenie skutecznoœci zapobiegania chorobom zakaŸnym i zaka¿eniom. Podstawowym celem podejmowanych dzia³añ by³o ograniczenie skali zaka¿eñ wirusem HCV w danej spo³ecznoœci lokalnej.
Podejmowanymi dzia³aniami by³y akcje edukacyjne i wczesna diagnostyka.
Adresatami programów by³y spo³ecznoœci lokalne, ze szczególnym uwzglêdnieniem pracowników ochrony zdrowia, zak³adów kosmetycznych, fryzjerskich.
Wszystkie opiniowane programy zawiera³y w sobie komponent edukacyjny.
Jako dobre praktyki mo¿na wskazaæ programy, w których prowadzone by³y specjalistyczne dzia³ania edukacyjne skierowane do pracowników ochrony zdrowia.
W treœci projektów zaznaczano, ¿e programy szkoleñ obejmowaæ bêd¹ najnowsze wytyczne i rekomendacje kliniczne z zakresu wykrywania, diagnostyki oraz
prewencji HCV. Szkolenia ukierunkowane by³y na prze³amywanie barier, przede
wszystkim spo³ecznych u osób zaka¿onych wirusem HCV, zapobieganie stygmatyzowaniu osób zaka¿onych i chorych. Treœci szkoleñ ukierunkowane by³y tak¿e
na poprawê postêpowania klinicznego i jakoœæ ¿ycia osób z rozpoznanym zaka¿eniem HCV. Jako dobre rozwi¹zanie wskazaæ mo¿na ³¹czne omawianie tematyki
zaka¿eñ HCV i HBV (zbli¿one drogi szerzenia, sposoby zapobiegania itp.). Dobrze
dobranym do tej czêœci celem szczegó³owym by³o podniesienie œwiadomoœci
i wiedzy personelu medycznego POZ (lekarzy, pielêgniarek i po³o¿nych) na temat
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przestrzegania procedur medycznych minimalizuj¹cych nara¿enie na transmisjê
wirusa HCV. Badania wtórne wskazuj¹, ¿e szkolenia specjalistyczne dla personelu
podstawowej opieki zdrowotnej mog¹ zwiêkszyæ liczbê osób z okreœlonych grup
ryzyka poddaj¹cych siê testom diagnostycznym w kierunku HCV. W dobrze skonstruowanych programach, edukacja ukierunkowana by³a tak¿e na podnoszenie
œwiadomoœci na temat HCV w populacji ogólnej. Wyodrêbniæ mo¿na nastêpuj¹ce
zagadnienia jakie by³y poruszane: g³ówne drogi zaka¿eñ i transmisji wirusów,
informacje o naturalnym przebiegu choroby w szczególnoœci, ¿e potencjalne
przewlek³e zaka¿enia mog¹ przebiegaæ bezobjawowo (zw³aszcza we wczesnych
etapach). Przedstawiano równie¿ korzyœci wczesnego wykrycia HCV, w tym koniecznoœci wdro¿enia dzia³añ maj¹cych na celu ochronê osób bliskich przed zaka¿eniem, zachêcenie do zmiany stylu ¿ycia maj¹cego na celu „oszczêdzanie”
komórek w¹trobowych (w tym ograniczenie spo¿ycia alkoholu). W programach
zwracano uwagê na mo¿liwoœæ wczesnego rozpoczêcia leczenia celem zapobie¿enia powa¿nym schorzeniom (przewlek³a choroba w¹troby i rak w¹troby), choæ
ten obszar budzi najwiêcej w¹tpliwoœci.
W dobrze opracowanych programach zaplanowana by³a akcja informacyjna,
która jest jednym z wyznaczników równego dostêpu do œwiadczeñ oferowanych
w ramach programów. W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej przewidywano m.in. zamieszczenie informacji o programie: w lokalnych mediach, na
stronach internetowych samorz¹du z wykorzystaniem serwisów spo³ecznoœciowych,
u realizatora i w oœrodkach zdrowia na terenie samorz¹du, materia³ów akcydensowych w urzêdach, oœrodkach zdrowia, komunikacji publicznej, koœcio³ach. Akcja
informacyjna poprzez swój charakter publiczny zwiêksza zainteresowanie problemem i u³atwia podjêcie dzia³añ adresowanych ju¿ do wê¿szych grup.
Oceniaj¹c projekty PPZ Prezes Agencji wyda³ 8 opinii pozytywnych, 9 opinii
warunkowo pozytywnych oraz 4 opinie negatywne. W opiniach pozytywnych podkreœlano, ¿e ze wzglêdu na brak skutecznej szczepionki przeciwko HCV oraz
liczbê przewlekle zaka¿onych osób zapobieganie zaka¿eniom powinno byæ g³ównym narzêdziem programów profilaktyki zaka¿eñ HCV. Podstawowym celem programów edukacyjnych jest uœwiadomienie mo¿liwoœci ograniczania szczerzenia
choroby przez zachowania prozdrowotne w tym unikanie zachowañ ryzykownych.
Unikanie mo¿liwoœci zaka¿enia powinno dotyczyæ osób zdrowych jak i nosicieli”.
Uzupe³nieniem wielu PPZ s¹ interwencje polegaj¹ce na wczesnym wykryciu
zaka¿enia. Oceniane PPZ umo¿liwia³y zwiêkszenie dostêpnoœci do testów diagnostycznych. W ramach œwiadczeñ gwarantowanych, finansowanych ze œrodków publicznych diagnostyka HCV mo¿liwa jest jedynie w ramach Poradni Chorób
ZakaŸnych po uprzednim skierowaniu od lekarza POZ. Ograniczenia w dostêpie
do lekarzy specjalistów s¹ zwi¹zane z nisk¹ wykrywalnoœci¹ zaka¿enia i koncentruj¹ siê na wykryciu przyczyn dolegliwoœci zg³aszanych przez pacjentów, a nie
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na wykrywaniu przypadków bezobjawowych. Walorem PPZ jest skrócenie œcie¿ki
11
diagnostycznej. Podkreœliæ nale¿y, ¿e eksperci , do których wystêpowa³a Agencja, zgodnie postuluj¹, aby programy ukierunkowane na profilaktykê i wczesne
wykrywanie HCV by³y finansowane na poziomie ogólnopolskim przez NFZ lub MZ,
a testy diagnostyczne powinny byæ zlecane przez lekarzy POZ.
Prezes Agencji, opiniuj¹c negatywnie projekt PPZ, bra³ pod uwagê przede
wszystkim plan postêpowania. Programy zak³adaj¹ce wykonanie tylko testu przesiewowego (przeciwcia³a anty-HCV przy u¿yciu testów ELISA lub EIA) w ramach
programu nie znajdowa³y akceptacji. Stwierdzenie wyniku pozytywnego w tym
teœcie, wymaga potwierdzenia inn¹ metod¹ (zbyt ma³a swoistoœæ, du¿o wyników
fa³szywie dodatnich). Pozostawienie pacjenta bez zapewnienia sprawnego zakoñczenia procesu diagnostycznego (HCV-RNA metod¹ PCR) z ca³¹ pewnoœci¹
wi¹¿e siê z du¿ym, niepotrzebnym stresem dla pacjenta. W programach tych
zak³adano, ¿e uczestnik kierowany mia³ byæ na dalsz¹ diagnostykê w ramach
NFZ - tzn. wizyta u lekarza POZ w celu wydania skierowania [6] do specjalisty,
wizyta u lekarza specjalisty, który mo¿e zakwalifikowaæ pacjenta do testów potwierdzaj¹cych. Obecnie lekarze ci nie maj¹ obowi¹zku kierowania na testy
potwierdzaj¹ce dla pacjentów bezobjawowych, niekwalifikuj¹cych siê do leczenia swoistego. Nale¿y siê wiêc liczyæ z mo¿liwoœci¹, ¿e pacjent nie uzyska skierowania na test potwierdzaj¹cy i zostanie pozostawiony z nierozwi¹zanym problemem. Dzia³ania takie obci¹¿aj¹ system opieki i utrudniaj¹ (i tak ma³y) dostêp
pacjentów do lekarzy.
Programy powinny rozwi¹zywaæ problemy opieki zdrowotnej, a nie je generowaæ. Przy projektowaniu programów nale¿y uwzglêdniæ kompleksowoœæ planowanych interwencji, tak aby dzia³ania realizowa³y wyznaczone cele.

11.4. Sugestie dla planuj¹cych nowe Programy Zdrowotne
i Programy Polityki Zdrowotnej
Opinia Prezesa, oprócz wniosku dotycz¹cego oceny zasadnoœci wydatkowania
œrodków publicznych, zawiera równie¿ uwagi, których uwzglêdnienie mo¿e poprawiæ efektywnoœæ programu.
Przedstawiane projekty czêsto s¹ przygotowywane na poziomie doœæ ogólnym
i w takich przypadkach trudno liczyæ na wskazanie obszarów, które mo¿na by³oby dopracowaæ. Bardziej szczegó³owe opisy interwencji mog³yby byæ poddane
11
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ocenie i staæ siê cennym Ÿród³em informacji równie¿ dla innych podmiotów przygotowuj¹cych analogiczne programy.
Skutecznoœæ dzia³añ promocyjnych zale¿y od adekwatnoœci stosowanych narzêdzi marketingowych. Pierwszym podejmowanym dzia³aniem powinna byæ
motywacja potencjalnych beneficjentów. Dzia³ania te powinny byæ wdro¿one
ju¿ na poziomie kampanii informacyjnej. Istotnym jest pos³ugiwanie siê jêzykiem korzyœci. Program informacyjny powinien byæ przygotowany rzetelnie pod
wzglêdem merytorycznym, jednak przekaz nie mo¿e zbytnio straszyæ, wskazuj¹c
jednak wyraŸnie na zagro¿enia i oczekiwane korzyœci w zwi¹zku z realizacj¹ zaleceñ. Prawid³owo przeprowadzone dzia³anie marketingowe powinno zawieraæ
element zobowi¹zania, a kontrola realizacji zobowi¹zania znacznie zwiêksza
skutecznoœæ.
Zastosowanie sprawdzonych wczeœniej interwencji cz¹stkowych (np. specyficznych ankiet, programów edukacyjnych) zwiêksza szansê na osi¹gniêcie wyników raportowanych przez innych wykonawców. Zmiany w zwalidowanych
interwencjach powinny byæ uzasadnione i program powinien byæ w³aœciwie
monitorowany, tak aby mo¿na by³o w przysz³oœci oceniæ wartoœæ modyfikacji.
Przy opracowywaniu ogólnopolskiego PZ bêdzie mo¿na wykorzystaæ najlepsze,
sprawdzone lokalnie rozwi¹zania, jednoczeœnie zmniejszaj¹c prawdopodobieñstwo pope³nienia istotnego b³êdu.
Edukacja. Populacja ogólna (szczególnie m³odzie¿). Uzasadnione jest podejmowanie dzia³añ edukacyjnych do ogó³u spo³eczeñstwa, w tym wykorzystanie
œrodków masowego przekazu. Szeroki dostêp do informacji, zainteresowanie
problemem i mo¿liwoœci¹ podjêcia prozdrowotnych zachowañ szerokiej grupy
spo³eczny poprzez tworzenie dobrego klimatu mo¿e korzystnie wp³ywaæ na skutecznoœæ innych dzia³añ, w tym adresowanych ju¿ w sposób celowany. Warto
uwzglêdniæ kilka poziomów edukacji tak, aby przekaz by³ ciekawy dla odbiorców
i zaspokaja³ ich potrzeby. Edukacja ukierunkowana na podnoszenie œwiadomoœci
na temat wirusowego zapalenia w¹troby typu B i C w populacji ogólnej powinna
zawieraæ co najmniej nastêpuj¹ce zagadnienia (za NICE 2013 wskazano zbiorczo
zaka¿enia HBV oraz HCV [7]):
• g³ówne drogi zaka¿eñ i transmisji wirusów, korzyœci wczesnego wykrycia
HCV i HBV wczesnego rozpoczêcia leczenia celem zapobie¿enia powa¿nym schorzeniom (przewlek³a choroba w¹troby i rak w¹troby);
• informacja o tym, ¿e potencjalne przewlek³e zaka¿enie mo¿e przebiegaæ
bezobjawowo, zw³aszcza we wczesnych etapach.
Dzia³ania edukacyjne powinny równie¿ nauczyæ osoby z ogó³u spo³eczeñstwa
rozpoznawaæ u siebie czynniki ryzyka zaka¿enia HCV i nak³aniaæ do poddania
siê badaniu diagnostycznemu, jak równie¿ przeciwdzia³aæ stygmatyzacji osób
chorych na WZW C [8].
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Podkreœlenia jednak wymaga fakt, i¿ nara¿enie na wiele ró¿nych chorób zakaŸnych wynika z okreœlonych zachowañ. Mechanizm szerzenia siê zaka¿eñ krwiopochodnych jest podobny (np. HBV, HCV i HIV). Nie mo¿na zapominaæ, ¿e HCV
nale¿y – z ponad piêædziesiêcioma innymi chorobami – równie¿ do grupy chorób
przenoszonych drog¹ p³ciow¹, których szerzenie zwi¹zane jest z czêst¹ zmian¹
partnerów seksualnych. Warto uwzglêdniaæ te fakty przy planowaniu dzia³añ
edukacyjnych.
Ograniczenie zachowañ ryzykownych stanowi na dzieñ dzisiejszy podstawowe narzêdzie do walki z t¹ chorob¹. Niestety nie wszystkie sk³adane projekty
zak³ada³y kompleksowego podejœcia do profilaktyki grupy chorób i by³y celowane na interwencje zwi¹zane tylko z HCV.
Zaka¿eni HCV. Najtrudniejszym obszarem w zakresie edukacji zdrowotnej jest
obecnie edukacja osób zaka¿onych. Z jednej strony oczekujemy od nich, ¿e bêd¹
chroniæ innych przed zaka¿eniem, a z drugiej strony nale¿y zaopatrzyæ ich
w wiedzê minimalizuj¹c¹ skutki zdrowotne zaka¿enia. Problemy psychologiczne
mog¹ stanowiæ du¿e wyzwanie. Lekarz powinien przeprowadziæ krótk¹ rozmowê
uœwiadamiaj¹c¹ o sposobach zapobiegania rozprzestrzenianiu siê wirusa na innych i koniecznoœci informowania osób bliskich i innych osób które mog³yby ulec
zaka¿eniu (SASLT 2012) [9].
Pracownicy ochrony zdrowia. Warto planowaæ specjalistyczne dzia³ania edukacyjne kierowane do wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Wiedza ta bêdzie
wykorzystywana w pracy codziennej, istotnie zbli¿aj¹c do za³o¿onego celu (efekt
dŸwigni). Szkolenia te powinny byæ oparte o najnowsze dowody naukowe i osi¹gniêcia medycyny. Poruszone powinny byæ co najmniej nastêpuj¹ce tematy:
• omówienie aktualnych wytycznych i rekomendacji dotycz¹cych wczesnego
wykrywania i diagnostyki oraz prewencji HCV i HBV;
• omówienie aspektów zwi¹zanych z prze³amywaniem barier spo³ecznych
i kulturalnych oraz poprawa dostêpu do badañ i leczenia dla osób ze zwiêkszonym ryzykiem zaka¿enia wirusowym zapaleniem w¹troby typu B i C;
• poprawa postêpowania klinicznego i jakoœci ¿ycia osób z rozpoznaniem
zaka¿enia wirusowym zapaleniem w¹troby typu B i C.
Szkolenia specjalistyczne dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej mog¹
zwiêkszyæ liczbê osób z okreœlonych grup ryzyka poddaj¹cych siê testom diagnostycznym w kierunku HCV [10].
Inni pracownicy. Edukacja powinna byæ skierowana do personelu gabinetów kosmetycznych, salonów fryzjerskich itp. – podobnie jak w przypadku pracowników placówek medycznych. Szkolenie to powinno wskazywaæ na zagro¿enia zwi¹-
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zane z transmisj¹ chorób zakaŸnych i metody zapobiegania potencjalnej transmisji zaka¿enia (w tym m.in. postêpowanie w przypadku zranienia, sterylizacja,
sprzêt jednorazowy).
Mierniki realizacji celu przez edukacjê. Podejmowane dzia³ania zdrowotne
powinny byæ skuteczne. Celem g³ównym programu powinno byæ ograniczenie
iloœci osób zaka¿onych, ale aby ³atwiej zarz¹dzaæ z³o¿onym programem warto
okreœliæ cele szczegó³owe. Cele szczegó³owe maj¹ pomóc w pomiarze skutecznoœci pojedynczych interwencji. Dobrze dobrane i zwalidowane mierniki, umo¿liwiaj¹ pomiar stopnia realizacji celu i mog¹ oceniaæ skutecznoœæ dzia³añ ró¿nych
wykonawców. Techniki pomiarowe powinny byæ dostosowane do ró¿nych odbiorców i stosowanych technologii medycznych. Obecnie proponowane PPZ charakteryzuj¹ siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ i ma³¹ precyzj¹ opisów, co utrudnia ich ocenê.
Wielu autorów programów ma du¿e problemy w prawid³owym okreœleniu celów
i mierników. W przysz³oœci nale¿y d¹¿yæ do poprawy tego obszaru, tak aby by³o
mo¿liwe opracowanie w przysz³oœci ogólnokrajowego programu edukacyjnego
ze zwalidowanymi miernikami.
Diagnostyka. Wykrycie zaka¿enia umo¿liwia podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania siê choroby. Wa¿ne jest jednak przeprowadzenie pe³nej diagnostyki i zapewnienie pacjentom w³aœciwej opieki w przypadku
potwierdzenia zaka¿enia, tak aby niew³aœciwe dzia³ania nie zwiêksza³y niepotrzebnie niepokoju pacjentów. Testy w kierunku wykrycia zaka¿enia HCV s¹ bezpieczne, potencjalne szkody zdrowotne oraz konsekwencje psychologiczne i spo³eczne wynikaj¹ z rozpoznania choroby lub fa³szywych wyników [11].
Populacja ogólna. Nie rekomenduje siê wykonywania powszechnych i rutynowych
badañ przesiewowych u osób doros³ych bez objawów zaka¿enia i nieznajduj¹cych
siê w grupie wysokiego ryzyka. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z brakiem
efektywnoœci kosztowej [12,13].
Grupy ryzyka. Efektywnoœæ kosztow¹ poprawia odpowiedni dobór populacji
zakwalifikowanej do badañ [14,15], a ma to szczególne znaczenie w krajach,
takich jak Polska, ze stosunkowo niskim rozpowszechnieniem zaka¿eñ HCV.
Badania przesiewowe, je¿eli ju¿ s¹ wykonywane, to powinny byæ skierowane
do grup podwy¿szonego ryzyka. Wytyczne zagraniczne (m. in. USPSTF 2014 [16],
AAFP 2014 [17], CDC [18], AASLD_IDSA 2016 [19], SIGN 2013 [20], NHS [21], WHO
2014 [22], NICE 2013 [7], SASLT 2012 [9]) s¹ zgodne w nastêpuj¹cych grupach:
• osoby przyjmuj¹ce narkotyki w iniekcji i donosowo;
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• osoby poddane transfuzji lub po transplantacji narz¹dów przed momentem wprowadzenia obowi¹zkowych badañ na obecnoœæ HCV wœród dawców (w Polsce 1993 r.), dzieci matek zaka¿onych HCV – w ok. 15 miesi¹cu
¿ycia oraz testem HCV-RNA w 2-6 miesi¹cu ¿ycia (NICE 2013 [7]);
• osoby poddawane zabiegom upiêkszaj¹cym (tatua¿e, kolczykowanie);
• pacjenci dializowani;
• osoby z niezdiagnozowanym zwiêkszeniem aktywnoœci aminotransferaz;
• osoby zaka¿onych HIV;
• pracownicy opieki zdrowotnej, ratownicy medyczni, s³u¿by mundurowe
po uk³uciu ig³¹ lub kontaktem z krwi¹ zaka¿on¹ wirusem HCV.
Dodatkowo Wytyczne z Wielkiej Brytanii wskazuj¹ na zasadnoœæ rutynowego
przeprowadzenie badania na obecnoœæ HCV wœród imigrantów (NICE 2013 [7]).
Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e ten problem bêdzie siê nasila³ i w Polsce wraz z rozwojem migracji z krajów o wysokiej czêstoœci zaka¿eñ (np. Ukraina).
W Polsce zgodnie z raportem PGE_HCV 2014 [23] wskazano, ¿e badaniem
diagnostycznym pod k¹tem obecnoœci przeciwcia³ anty-HCV powinny byæ objête
nastêpuj¹ce grupy osób:
• biorcy krwi i preparatów krwiopochodnych (zw³aszcza przed 1992 r.);
• poddawani zabiegom operacyjnym;
• osoby po przebytym WZW B;
• otrzymuj¹cy iniekcje;
• leczeni hemodializami;
• chorzy na hemofiliê;
• zaka¿eni HIV;
• uzale¿nieni od preparatów odurzaj¹cych stosowanych w iniekcji lub donosowo;
• poddaj¹cy siê zabiegom upiêkszaj¹cym (tatua¿e, piercing);
• osoby z podwy¿szon¹ aktywnoœci¹ aminotransferaz w¹trobowych.
W Polsce standardowo testom na obecnoœæ przeciwcia³ anty-HCV poddawani
s¹ wy³¹cznie dawcy krwi i narz¹dów oraz osoby dializowane. Badanie pod k¹tem
zaka¿enia HCV, od 2011 r. powinno byæ proponowane wszystkim kobietom
w ci¹¿y (do 10 tygodnia ci¹¿y) [24]. W pozosta³ych grupach diagnostyka HCV
finansowana jest w ramach opieki specjalistycznej.
Diagnostyka chorych. Finansowanie badañ na obecnoœæ przeciwcia³ anty-HCV
jak i HCV- RNA metod¹ PCR, nie jest aktualnie dostêpne w ramach koszyka œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wiêkszoœæ
wytycznych sugeruje jednak, aby testy w kierunku wykrywania HCV by³y dostêpne
u lekarza pierwszego kontaktu (m. in. NICE 2013 [7], SIGN 2013 [20]). Dodatkowo
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w zwi¹zku z podobnym szerzeniem siê chorób, podobn¹ symptomatologi¹,
diagnostyka ta dotyczyæ powinna równie¿ badañ w kierunku zaka¿eñ HBV i HIV.
U³atwienie dostêpnoœci do diagnostyki w ramach POZ – wykonywanie testów
u pacjentów z objawami sugeruj¹cymi chorobê np. przewlek³e zapalenie w¹troby
(nieprawid³owe testy w¹trobowe, marskoœæ w¹troby) lub objawami zapaleñ pozaw¹trobowych (np. k³êbuszkowe zapalenie nerek, diagnostyka bia³komoczu)
mog³oby stanowiæ cenne uzupe³nienie ju¿ dostêpnych œwiadczeñ. Kierowanie do
konsultacji specjalistycznych pacjentów z rozpoznan¹ chorob¹ skutkowaæ mo¿e
usprawnieniem dzia³ania systemu.
Nale¿y mieæ jednak na uwadze, ¿e badania zlecane s¹ przez lekarza na podstawie badania pacjenta i koszt badania pokrywany jest z rycza³towo wycenionej wizyty. Nie ma jednak jak dot¹d jednoznacznie opisanych i obowi¹zuj¹cych
procedur zwi¹zanych z wykrywaniem HCV, dotycz¹cych okolicznoœci, w jakich
badanie musi byæ wykonywane. Z tego powodu mog¹ istnieæ du¿e ró¿nice w postêpowaniu specjalistycznym. Lekarze mog¹ odstêpowaæ od poszerzonej diagnostyki w przypadku, gdy wynik testu nie wp³ywa na postêpowanie i nie jest planowana ¿adna specyficzna interwencja. Brak tych procedur mo¿e byæ czêœciowo
uzasadniony ograniczon¹ rzeczywist¹ dostêpnoœci¹ do skutecznych metod terapii. Efekty funkcjonowania programu nie powinny wp³ywaæ niekorzystnie na inne
elementy systemu opieki zdrowotnej, np. zwiêkszanie wykrywalnoœci chorób,
dla których leczenie jest niedostêpne lub dostêpnoœæ jest znacznie ograniczona.
Interwencje u zaka¿onych. Pomimo wprowadzenia do lecznictwa nowych leków,
skutecznych w eliminowaniu wiremii, ze wzglêdu na cenê nie mo¿na traktowaæ
tej opcji postêpowania jako maj¹cej zastosowanie w eliminacji wirusa na poziomie populacyjnym. Brak mo¿liwoœci leczenia wszystkich zaka¿onych mo¿e byæ
argumentem przemawiaj¹cym przeciwko rozwijaniu programu wczesnego wykrywania zaka¿enia. Z jednej strony chcielibyœmy liczyæ na zmianê zachowañ
ludzi zaka¿onych, ale z drugiej strony musimy uwzglêdniæ fakt, ¿e œwiadomoœæ
zaka¿enia, ryzyka powik³añ przy jednoczesnym ograniczeniu dostêpu do skutecznych metod leczenia, mo¿e byæ powodem wielkiej frustracji osób, których
to dotyczy. Z ca³¹ pewnoœci¹ taki stan bêdzie zwi¹zany z pogorszeniem jakoœci
¿ycia. Ogólnopolski program opieki nad zaka¿onymi HCV móg³by poprawiæ sytuacjê w tym obszarze. Ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, program taki powinien byæ
uruchomiony na poziomie ogólnokrajowym w przypadku rzeczywistej dostêpnoœci do skutecznego leczenia. Do tego czasu programy lokalne powinny mieæ charakter pilota¿owy. Z tego powodu nie powinny dziwiæ oczekiwania dotycz¹ce
monitorowania i raportowania skutecznoœci podejmowanych interwencji. Analiza
wyników w przysz³oœci mo¿e byæ przes³ank¹ do opracowania optymalnego programu ogólnopolskiego.
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W zwi¹zku z ograniczeniem dostêpnoœci do swoistych leków nale¿y zaplanowaæ osi¹galne i skuteczne interwencje w przypadku stwierdzenia zaka¿enia.
Oprócz specyficznych programów edukacyjnych adresowanych do zaka¿onych,
mo¿na rozwa¿yæ zastosowanie szczepieñ przeciw WZW A i B [25] w celu zmniejszenia ryzyka koinfekcji. Dodatkowe zaka¿enie mo¿e przyspieszaæ proces niszczenia w¹troby. Zgodnie z zaleceniami WHO u zaka¿onych nale¿y dokonaæ oceny
spo¿ycia alkoholu i podj¹æ aktywnych dzia³añ ograniczaj¹cych to spo¿ycie,
w celu ograniczenia tempa niszczenia mi¹¿szu w¹troby.
Plan monitorowania postêpu klinicznego (np. w³óknienia) móg³by pomóc
w kwalifikacji chorych do Programu Lekowego.
Osoby dowiaduj¹ce siê o zaka¿eniu mog¹ wymagaæ wsparcia psychologicznego. Œwiadomoœæ zagro¿eñ dla w³asnego zdrowia i osób najbli¿szych mo¿e wyzwalaæ ró¿ne patologiczne reakcje (nerwicowe, depresyjne). Z doniesieñ medialnych wiadomo, ¿e mog¹ pojawiæ siê reakcje typu „zemsty”. Przypadki takie by³y
opisywane wœród pacjentów zaka¿onych HIV i reakcji tych nie mo¿na wykluczyæ
w przypadku zaka¿eñ HCV. Zapobieganie skutkom takich dzia³añ (œwiadome
zaka¿anie) mo¿e mieæ du¿e znaczenie w przypadku uruchamiania programów,
szczególnie w przypadku, gdy zaka¿eni bêd¹ prze¿ywali frustracje w zwi¹zku
z ograniczeniem dostêpnoœci do skutecznych leków.
Aspekty prawne. Jednym z zagadnieñ dotycz¹ce uwarunkowañ prawnych jest
uzyskiwanie œwiadomej zgody na udzia³ w programie. Niezbêdnym warunkiem
wykonania testu jest przekazanie pacjentowi miêdzy innymi pe³nej informacji
o znaczeniu pozytywnego testu i zapoznanie z korzyœciami oraz konsekwencjami
wykrycia zaka¿enia.
O ile zgoda na udzia³ w programie nie budzi wiêkszych w¹tpliwoœci, to ju¿
zasady informowania o wynikach badañ mog¹ byæ przyczyn¹ konfliktów prawnych. Z jednej strony prawa pacjenta [26] (art. 13) gwarantuj¹ zachowanie tajemnicy, a z drugiej strony art. 14 zwalnia ze stosowania w przypadku gdy: tak
stanowi¹ przepisy odrêbnych ustaw.
Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi
[27] stanowi w art. 26, ¿e lekarz, felczer, pielêgniarka lub po³o¿na, którzy podejrzewaj¹ lub rozpoznaj¹ zaka¿enie lub chorobê zakaŸn¹, s¹ obowi¹zani pouczyæ
zaka¿onego lub chorego na chorobê zakaŸn¹ lub osobê sprawuj¹c¹ prawn¹ pieczê nad zaka¿on¹ lub chor¹ na chorobê zakaŸn¹ osob¹ ma³oletni¹ lub bezradn¹
albo opiekuna faktycznego o œrodkach s³u¿¹cych zapobieganiu przeniesienia zaka¿enia na inne osoby oraz o ewentualnym obowi¹zku poddania siê badaniom
sanitarno-epidemiologicznym. W przypadku rozpoznania zaka¿enia, które mo¿e
przenosiæ siê drog¹ kontaktów seksualnych, lekarz lub felczer ma obowi¹zek
poinformowaæ zaka¿onego o koniecznoœci zg³oszenia siê do lekarza partnera lub
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partnerów seksualnych zaka¿onego. Informacjê o powiadomieniu zaka¿onego
o tym obowi¹zku wpisuje siê do dokumentacji medycznej i potwierdza podpisem
zaka¿onego. Dodatkowo art. 27 nak³ada obowi¹zek powiadomienia w³aœciwego
inspektora sanitarnego i innych w³aœciwych podmiotów.
W przypadku chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹ mog¹ zaistnieæ przes³anki
do obowi¹zku powiadomienia osoby, której ¿ycie mo¿e byæ zagro¿one. W takiej
sytuacji zaniechania przez lekarza powiadomienia osoby trzeciej o gro¿¹cym jej
bezpoœrednim niebezpieczeñstwie lekarz pope³nia przestêpstwo z art. 160 § 1
Kodeksu Karnego [28]. (Kto nara¿a cz³owieka na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia
podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3) i czyn niedozwolony z art. 415
Kodeksu Cywilnego [29]. Istnieje du¿e niebezpieczeñstwo, ¿e s¹d sk³oni siê ku
stronie skar¿¹cej. Potwierdzeniem tych obaw mo¿e byæ wyrok S¹du Apelacyjnego
w Poznaniu z 9 maja 2002 r. (ACa 221/02) [30], w którym orzeczono: Szpital ma
obowi¹zek szczegó³owego powiadomienia pacjenta i cz³onków jego najbli¿szej
rodziny o konsekwencjach nosicielstwa wirusa choroby zakaŸnej stwierdzonej
u pacjenta. Zaniedbanie w wype³nieniu obowi¹zku powiadomienia o chorobie
zakaŸnej stanowi czyn niedozwolony w rozumieniu art. 415 i 417 § 1 k.c. i prowadzi do odpowiedzialnoœci szpitala za powsta³¹ szkodê (sprawa dotyczy³a zaka¿enia cz³onków rodziny przez nosiciela HBV; szpital wystawi³ kartê informacyjn¹ o dodatnim wyniku, ale zaniedbano obowi¹zek powiadomienia pacjenta
i jego najbli¿szej rodziny).
Pewnym „obejœciem” tych przepisów mo¿e stanowiæ praktyka wykonywania
testów anonimowo. Zalet¹ anonimowych testów jest ich poufnoœæ, co ma na
celu zapobieganie niepotrzebnej stygmatyzacji chorych. Z badañ anonimowych
mog¹ korzystaæ np. osoby chc¹ce rozpocz¹æ wspólne po¿ycie (test „przedma³¿eñski”). Anonimowe testy wykrywaj¹ce HIV s¹ wykonywane w Polsce [31] od
wielu lat i doœwiadczenia z tego programu mo¿na wykorzystaæ i przenieœæ do
diagnostyki HCV. Poszerzenie zakresu badañ anonimowych mog³oby stanowiæ
uzupe³nienie pakietu dzia³añ profilaktycznych. W przypadku wykonywania testów
anonimowo pacjent otrzymuje informacjê o zaka¿eniu i zostaje zobowi¹zany do
poinformowania osób, które mog³yby ucierpieæ z powodu zaka¿enia. Rozwi¹zanie
takie choæ nie chroni w pe³ni praw osób najbli¿szych, ale poprzez anonimowoœæ
zwiêksza chêæ poddania siê badaniom. Anonimowoœæ uczestnictwa w programie
mo¿e powodowaæ problemy zwi¹zane ze sprawozdawczoœci¹ i monitorowaniem
skutecznoœci. Zagadnienia te warto uwzglêdniæ przy planowaniu nowych programów profilaktycznych, staraj¹c siê jak najlepiej wykorzystaæ dostêpne zasoby.
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Podsumowanie
Œwiadczenie zdrowotne wykonywane na rzecz zaka¿onych HCV s¹ wykonywane
w ramach ró¿nych elementów koszyka œwiadczeñ gwarantowanych. Niektóre
œwiadczenia s¹ wykonywane i rozliczane na zasadach ogólnych, tj. podobnych
jak dla chorych na inne choroby. Œwiadczenia adresowane dla chorych na WZW C
s¹ wykonywane i rozliczane w ramach Programów Lekowych. Proces uruchamiania
nowych programów (jak i modyfikacji), regulowany jest analogicznie do refundacji leków na receptê. Z³o¿ony przez podmiot odpowiedzialny wniosek refundacyjny (wraz z analizami) jest oceniany przez AOTMiT i Radê Przejrzystoœci. Na podstawie analiz i opinii Rady, Prezes Agencji wydaje Rekomendacje refundacyjne.
Minister Zdrowia podejmuje decyzjê refundacyjn¹ uwzglêdniaj¹c wynik prac
Komisji Ekonomicznej. Programy Lekowe definiuj¹ bardzo precyzyjnie zasady
stosowania leków. Dotychczas uruchomione programy zapewniaj¹ dostêp do nowoczesnych terapii tylko ograniczonej grupie chorych. Ze wzglêdu na ograniczon¹ wiarygodnoœæ danych i bardzo wysokie koszty leczenia, nie nale¿y siê liczyæ
z mo¿liwoœci¹ leczenia wszystkich bezobjawowych zaka¿onych HCV.
W walce z chorob¹ spo³eczn¹ wykorzystywane s¹ te¿ programy adresowane
do szerokich grup pacjentów ukierunkowane na profilaktykê. Do stycznia 2017 r.
AOTMiT oceni³a 21 programów dedykowanych HCV. Programy te, oprócz czêœci
edukacyjnej, zak³ada³y mo¿liwoœæ wykonania testów diagnostycznych. Obecnie
w Polsce s¹ realizowane jedynie programy lokalne i wydaje siê zasadne podjêcie
prac nad opracowaniem programu ogólnokrajowego. Program taki powinien koncentrowaæ siê na mo¿liwoœci ograniczenia zaka¿enia, przy czym nale¿y uwzglêdniæ w jednym programie dzia³ania maj¹ce na celu zmniejszenie iloœci zaka¿onych
na choroby o podobnych czynnikach ryzyka, tj. zaka¿enia krwiopochodne, choroby weneryczne. Wykorzystanie testów diagnostycznych powinno byæ szczególnie dobrze uzasadnione, a program powinien zapewniaæ kompleksowe podejœcie
(edukacja i ew. diagnostyka z interwencj¹).
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ASPEKTY SYSTEMOWE WZW C W POLSCE
Z PERSPEKTYWY DANYCH WYKORZYSTANYCH
W MAPACH POTRZEB ZDROWOTNYCH
Dr n. ekon. Barbara Wiêckowska1,2, Mgr Beata Koñ1,2,
Mariusz Ziêba 2
1. Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie,
2. Ministerstwo Zdrowia

W debacie publicznej bardzo czêsto podnoszony jest problem wystêpuj¹cych
w kraju nierównoœci w zdrowiu. Wybrzmiewaj¹ one nie tylko na poziomie poszczególnych województw, lecz równie¿ mniejszych jednostek terytorialnych np.
powiatów. Jak wskazuje Œwiatowa Organizacja Zdrowia nierównoœci w zdrowiu
s¹ postrzegane jako niesprawiedliwe, niepotrzebne i mo¿liwe do unikniêcia ró¿nice w stanie zdrowia, których zmniejszanie stanowi nakaz etyczny akceptowany przez wiêkszoœæ nowoczesnych spo³eczeñstw [1]. Dlatego te¿ istnieje koniecznoœæ podjêcia dzia³añ zmniejszaj¹cych nierównoœci w zdrowiu. Jednak¿e dzia³ania te, niezale¿nie od instytucji je wdra¿aj¹cej (Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
Ministerstwo Zdrowia, w³aœciciele/dyrektorzy placówek medycznych), musz¹ byæ
poprzedzone rzeteln¹ analiz¹, która przede wszystkim wska¿e parametry systemu
mówi¹ce o stopniu nierównoœci i nieefektywnoœci. Ich obserwacja w kolejnych
okresach, bêdzie dawa³a podstawê do wnioskowania o poprawie/pogorszeniu
tych nierównoœci w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych. Narzêdziem spe³niaj¹cym
powy¿sze przes³anki s¹ mapy potrzeb zdrowotnych (MPZ).
Mapy potrzeb zdrowotnych s¹ rozwi¹zaniem wpisanym w 2014 r. w polski
system ochrony zdrowia na mocy ustawy [2] i uszczegó³owionym w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia [3]. Zgodnie z ustaw¹ (Art. 95a) regionalne mapy potrzeb
zdrowotnych, w cyklach 5-letnich, sporz¹dzaj¹ wojewodowie, przy udziale Wojewódzkich Rad do spraw Potrzeb Zdrowotnych, w oparciu o projekty map przekazane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH (bazuj¹ce na jednolitej metodyce analizy oraz jednolitych Ÿród³ach danych dla wszystkich województw). Jednak¿e pierwsze dwie edycje map (publikowane w 2016 r. i 2018 r.,
obejmuj¹ce zakres lecznictwa szpitalnego) przygotowuje minister w³aœciwy
ds. zdrowia.
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Oprócz procesu zdefiniowanego przez ustawê, ze wzglêdu na warunkowoœæ
12
ex ante [4,5] prowadzone by³y dzia³ania przyspieszaj¹ce wdro¿enie nowego instru13
mentu. Dziêki œrodkom europejskim powsta³y 2 pierwsze pakiety map potrzeb
zdrowotnych: (1) w zakresie chorób nowotworowych (guzy lite) oraz (2) w zakresie chorób serca [6]. W kolejnym kroku zrealizowano zapisy ustawowe tj. opublikowano tzw. mapy szpitalne, gdzie dokonano analizy dla poszczególnych oddzia³ów szpitalnych (kwiecieñ 2016 r.) [7]. Œrodki unijne pozwoli³y na kontynuacjê
prac w ujêciu chorób. W grudniu 2016 r. opublikowano tzw. mapy potrzeb dla
grupy A (mapy potrzeb zdrowotnych w uk³adzie lecznictwo zamkniête, AOS i POZ
14
dla pierwszych 15 grup chorób) i modu³ lecznictwa zamkniêtego tzw. grupy B [8].
Na dzieñ powstawania niniejszego opracowania, Ministerstwo Zdrowia (Departament Analiz i Strategii) jest na etapie przygotowywania 15 tematycznych (wg
chorób) (tzw. grupa B) MPZ w zakresie AOS i POZ. Mapy te maj¹ zostaæ opublikowane do dnia 31 grudnia 2017 r. Nale¿y dodaæ, ¿e wszystkie wyniki prac Ministerstwa dostêpne na stronie internetowej www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl.

12.1. Wirusowe zapalenie w¹troby w Mapach Potrzeb
Zdrowotnych
Grupa choroby zakaŸne – WZW, stanowi¹ jedn¹ z 15 grup chorób realizowanych
w MPZ w ramach tzw. grupy B. Innymi s³owy w chwili tworzenia niniejszego materia³u mapa potrzeb zdrowotnych dla tej grupy obejmuje jedynie lecznictwo
zamkniête. Pozosta³e dane i analizy w zakresie WZW zostan¹ opublikowane do
grudnia 2017 r. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e przedstawiony poni¿ej materia³
wykracza – w niektórych elementach – poza mapy opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Punktem wyjœcia do analizy przedstawionej w MPZ w zakresie WZW by³ zbiór
rozpoznañ wed³ug Miêdzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 [9]. W analizie wykorzystano nastêpuj¹ce rozpoznania:
12

13

14

Przygotowanie map potrzeb zdrowotnych w uk³adzie chorób oraz w podziale na lecznictwo zamkniête, AOS i POZ zosta³o wpisane jako warunek uruchomienia œrodków
strukturalnych na realizacjê projektów wspó³finansowanych ze œrodków europejskich.
Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia w latach 2014-2015 realizowa³
projekt pn. Poprawa jakoœci zarz¹dzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzêdzia usprawniaj¹cego procesy zarz¹dcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania
potrzeb zdrowotnych.
Dzia³ania te s¹ realizowane w ramach projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza
Analiz Systemowych i Wdro¿eniowych i s¹ wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój (PO WER).
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B15
B16
B17
B18
B19

–
–
–
–
–
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Ostre wirusowe zapalenie w¹troby typu A;
Ostre wirusowe zapalenie w¹troby typu B;
Inne ostre wirusowe zapalenie w¹troby;
Przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby;
Nieokreœlone wirusowe zapalenie w¹troby.

Dokument MPZ dzieli WZW na 5 g³ównych podgrup:
• przewlek³e wirusowe WZW C (B18.2 wg ICD-10);
• przewlek³e wirusowe WZW B (B18.0, B18.1 wg ICD-10);
• ostre WZW (B15-B17 wg ICD-10);
• inne i nieokreœlone postacie przewlek³ego WZW (B18.8, B18.9, B18 wg
ICD-10);
• nieokreœlone WZW (B19 wg ICD-10).
Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane dotycz¹ce rozpoznania wirusowe zapalenie w¹troby typu C (WZW C) (wg ICD-10)15, tj.:
• B17.1 – Ostre wirusowe zapalenie w¹troby typu C;
• B18.2 – Przewlek³e zapalenie w¹troby typu C.
W³aœnie ze wzglêdu na przyjêcie innych podzia³ów merytorycznych, wartoœci
prezentowane w niniejszym materiale mog¹ siê nieznacznie ró¿niæ od danych
zaprezentowanych w MPZ w zakresie WZW.
Dodatkowo w przedstawianym materiale analizie poddano rozpoznania (wg
ICD-10), które zosta³y wskazane przez ekspertów medycznych jako mo¿liwe
powik³anie przewlek³ego WZW C:
• K74.0 – Zw³óknienie w¹troby;
• K74.1 – Stwardnienie w¹troby;
• K74.2 – Zw³óknienie w¹troby ze stwardnieniem w¹troby.
Aby nie zak³óciæ analizy w zakresie wirusowego zapalenia w¹troby w Polsce,
zw³óknienie i stwardnienie w¹troby poddano odrêbnej analizie – informacje o hospitalizacjach nie zosta³y uwzglêdnione w ³¹cznej liczbie hospitalizacji wiruso16
wego zapalenia w¹troby . W koñcowej czêœci dokumentu opisano program lekowy: Leczenie przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C.

15

16

W opracowaniu ujêto rozpoznania, które w jednoznaczny sposób odnosz¹ siê do
WZW C. Oznacza to, ¿e nie ujêto rozpoznania B18 (nieuwzglêdniaj¹cego rozszerzenia)
z racji, i¿ nie jest mo¿liwe jednoznaczne okreœlenie typu WZW. Podejœcie to wynika
z niewielkiej liczebnoœci tej grupy rozpoznañ (2 hospitalizacje w 2014 r.)
Informacje na temat powik³añ WZW zosta³y omówione tak¿e w MPZ w zakresie chorób
w¹troby, dróg ¿ó³ciowych i trzustki).
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12.2. Szacowanie wskaŸników epidemiologicznych – WZW C
Analiza liczby zachorowañ umo¿liwia ocenê funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Pozwala na szczegó³ow¹ ocenê sytuacji epidemiologicznej, zbadanie
zachodz¹cych zjawisk i zale¿noœci oraz uchwycenie potencjalnych czynników
kszta³tuj¹cych sytuacjê zdrowotn¹ ca³ej populacji [11]. Jednak¿e, ze wzglêdu
na to, ¿e badania epidemiologiczne w Polsce s¹ niedostateczne, w celu analizy
sytuacji epidemiologicznej konieczne jest wykorzystanie pewnych przybli¿eñ
i okreœlenie wskaŸników. W MPZ oraz w niniejszym opracowaniu do oszacowania
wskaŸników u¿yto danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Na ich podstawie okreœlono chorobowoœæ i zapadalnoœæ rejestrowan¹. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e opracowane
dane obejmuj¹ ca³¹ populacjê chorych, jednak ze wzglêdu na przyjêt¹ metodologiê wyniki mog¹ siê ró¿niæ od danych podawanych w innych Ÿród³ach. Jest to
kwestia wymagaj¹ca dalszej, dog³êbnej analizy.
Zapadalnoœæ rejestrowana zosta³a zaprezentowana dla 2014 r. i okreœla liczbê
nowo rozpoznanych pacjentów z WZW C. Z racji, ¿e jest to zapadalnoœæ rejestrowana, to odnosi siê do osób, które w 2014 r. pojawi³y siê w systemie p³atnika
publicznego w ramach lecznictwa szpitalnego, na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej z rozpoznaniem g³ównym
WZW C i latach 2009-2013 nie by³y im udzielone œwiadczenia w zwi¹zku z tym
rozpoznaniem w ramach ww. form leczenia.
Chorobowoœæ rejestrowana zosta³a przedstawiona na dzieñ 31 grudnia 2014 r.
i okreœla liczbê ¿yj¹cych pacjentów, którzy pojawili siê z wirusowym zapaleniem
w¹troby typu C w systemie publicznej opieki zdrowotnej w latach 2009-2014
(w przypadku osób rozpoznanych przed 2014 r. niezale¿nie od tego czy zosta³y
tym osobom sprawozdane jakiekolwiek œwiadczenia udzielone w 2014 r.). Tak
jak w przypadku zapadalnoœci rejestrowanej uwzglêdniono informacje dotycz¹ce
œwiadczeñ sprawozdanych w ramach lecznictwa szpitalnego, szpitalnego oddzia³u
ratunkowego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Zastosowanie powy¿szej metodyki pozwala na stwierdzenie, i¿ w 2014 r. zapadalnoœæ rejestrowana na WZW C w Polsce wynios³a 8,1 tys. osób. WskaŸnik
zapadalnoœci rejestrowanej, definiowany jako wartoœæ zapadalnoœci rejestrowa17
nej w przeliczeniu na 100 tys. ludnoœci, wyniós³ w Polsce 21,2 . Na rycinie 12.1.
przedstawiono zapadalnoœæ rejestrowan¹ na WZW C w 2014 r. w podziale na
województwa wg zamieszkania pacjenta, z kolei na rycinie 12.2. wartoœæ wskaŸnika zapadalnoœci rejestrowanej na WZW C. W 2014 r. najwy¿sza wartoœæ zapa-

17

We wszystkich elementach opracowania, dane dotycz¹ce liczby ludnoœci zosta³y zaczerpniête ze statystyk G³ównego Urzêdu Statystycznego za dzieñ 31.12.2014 r.

12. Aspekty Systemowe WZW C w Polsce z perspektywy danych...

215

dalnoœci rejestrowanej na 100 tys. ludnoœci na WZW C obserwowana by³a w centralnej czêœci Polski (województwa: ³ódzkie – 33,84, kujawsko-pomorskie – 26,9
oraz mazowieckie – 25,72 pacjentów na 100 tys. ludnoœci). Najni¿sza wartoœæ tego
wskaŸnika zosta³a odnotowana w województwie podkarpackim (8,6). Nale¿y zwróciæ
uwagê na znacz¹c¹ rozpiêtoœæ pomiêdzy minimalnym i maksymalnym wskaŸnikiem (siêgaj¹c¹ blisko 400%). Tak du¿e ró¿nice nie wynikaj¹ najpewniej z epidemiologii i w dalszym etapie nale¿a³oby poddaæ ten element dalszej analizie.
Jako mo¿liwe przyczyny ww. ró¿nicy mo¿na wskazaæ miêdzy innymi nisk¹ rozpoznawalnoœæ WZW C w niektórych województwach, czy te¿ tendencjê niektórych
œwiadczeniodawców do up-codingu, który z racji na powi¹zanie wyceny niektórych œwiadczeñ z jednostk¹ chorobow¹ mo¿e powodowaæ nadrozpoznawalnoœæ
niektórych jednostek chorobowych. Dodatkowo nale¿y zauwa¿yæ, ¿e je¿eli zastosuje siê inn¹ metodykê, polegaj¹c¹ na uwzglêdnieniu w zapadalnoœci rejestrowanej wy³¹cznie pacjentów, którzy minimum dwukrotnie pojawili siê w systemie
w 2014 r. i nie zosta³y dla nich sprawozdane œwiadczenia w latach 2009-2013
w powodu WZW C, to wartoœæ ta jest ni¿sza i wynosi blisko 5,5 tys. dla Polski.

Rycina 12.1.
Zapadalnoœæ rejestrowana w 2014 r.
wg województwa zamieszkania pacjenta
(w tys.).

Rycina 12.2.
WskaŸnik zapadalnoœci rejestrowanej
na 100 tys. ludnoœci wg województwa
zamieszkania pacjenta w 2014 r.

Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Chorobowoœæ rejestrowan¹ WZW C na dzieñ 31 grudnia 2014 r. oszacowano
na 80,5 tys. chorych (211,7 chorych w przeliczeniu na 100 tys. ludnoœci). Rycina
12.3. przedstawia informacje na temat liczby chorych w podziale na województwa (wg miejsca zamieszkania pacjenta), natomiast rycina 12.4. pokazuje liczbê chorych w przeliczeniu na 100 tys. ludnoœci.
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Rycina 12.3.
Chorobowoœæ rejestrowana w tys.
(stan na 31.12.2014 r.)

Rycina 12.4.
Wspó³czynnik chorobowoœci rejestrowanej
na 100 tys. ludnoœci

Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

Na rycinie 12.3. mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiêksz¹ liczbê chorych odnotowano
w województwie mazowieckim (15,7 tys. pacjentów) oraz w województwie œl¹skim (11,2 tys. pacjentów). Tak wysoka liczba chorych mo¿e byæ spowodowana
wielkoœci¹ populacji zamieszkuj¹c¹ te województwa. Jednak¿e rycina 12.4. pokazuje, i¿ ta hipoteza mo¿e byæ nieprawid³owa, gdy¿ drugie miejsce pod wzglêdem wielkoœci wspó³czynnika chorobowoœci na 100 tys. ludnoœci w kraju zajmuje
województwo kujawsko-pomorskie – 247,19 chorych/100 tys. ludnoœci (przy
prawie trzy razy mniejszej liczbie chorych w porównaniu z województwem
mazowieckim). Równie zaskakuj¹ca mo¿e byæ wartoœæ tego wspó³czynnika w przypadku województwa œwiêtokrzyskiego (242,85 chorych/100 tys. ludnoœci), gdzie
stwierdzono ponad piêciokrotnie mniejsz¹ liczbê chorych w latach 2009-2014
w porównaniu do województwa mazowieckiego (Ryc. 12.3.). Najwy¿szy wspó³czynnik chorobowoœci rejestrowanej WZW C wystêpuje w województwie mazowieckim (293,78 pacjentów na 100 tys. ludnoœci). W województwie œl¹skim jest
to 243,44 chorych na 100 tys. ludnoœci i by³a to trzecia najwy¿sza wartoœæ w kraju
(drugie miejsce zajmuje województwo kujawsko-pomorskie – 247,19 chorych/
100 tys. ludnoœci). Chorzy rejestrowani w obu wymienionych województwach
stanowi¹ ³¹cznie 1/3 wszystkich przypadków w Polsce. Najmniejsz¹ liczb¹ chorych osób charakteryzuje siê województwo opolskie – 1,3 tys. osób (w przeliczeniu na 100 tys. ludnoœci – 131,46). Co ciekawe, s¹siaduj¹ce z nim województwa
notuj¹ odpowiednio w przybli¿eniu piêæ i dziesiêæ razy wiêksz¹ liczbê chorych
(dolnoœl¹skie i œl¹skie), dlatego zastanawiaj¹cy mo¿e byæ fakt istniej¹cych ró¿nic miêdzy województwami w liczbie chorych (od 15,7 tys. do 1,3 tys. chorych).
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12.3. Leczenie szpitalne wirusowego zapalenia w¹troby typu C
W mapach potrzeb zdrowotnych oraz w niniejszym opracowaniu, w czêœci dotycz¹cej lecznictwa szpitalnego, wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Fun18
duszu Zdrowia, które dotycz¹ œwiadczeñ szpitalnych sprawozdanych za 2014 r.
Œwiadczenia te rozumiane s¹ jako produkty z katalogu 1a oraz 1b zakoñczone
w 2014 r. W niniejszym opracowaniu analizie poddano hospitalizacje, gdzie g³ówn¹
przyczyn¹ by³o rozpoznanie WZW C.
19
Rycina 12.5. przedstawia rozk³ad wieku pacjentów hospitalizowanych
w Polsce w 2014 r. Najczêœciej hospitalizowan¹ grup¹ pacjentów z powodu WZW C
byli doroœli pacjenci, w szczególnoœci osoby w wieku 50-65 lat. Pacjenci w tym
przedziale wiekowym stanowili w przybli¿eniu 41% wszystkich hospitalizowanych
(najwiêkszy udzia³ stanowili pacjenci w wieku 59 lat). Warto zauwa¿yæ, i¿ niewielk¹ grupê pacjentów stanowi³y dzieci i m³odzie¿ (1% wszystkich pacjentów).

Rycina 12.5.
Rozk³ad wieku pacjentów hospitalizowanych w Polsce w 2014 r.
Źród³o: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

18
19

Wszystkie œwiadczenia wykazane przez œwiadczeniodawców p³atnikowi.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wiek pacjenta jest definiowany na podstawie rocznika urodzenia, a nie dok³adnej daty urodzin.
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W 2014 r. w Polsce odnotowano 12,7 tys. hospitalizacji z powodu wirusowego
zapalenia w¹troby typu C i dotyczy³y one 9,5 tys. pacjentów, co daje œrednio
1,34 hospitalizacji na pacjenta w skali ca³ego kraju. Liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. ludnoœci wynios³a w Polsce 33,6. Rycina 12.6. prezentuje
omawiany wskaŸnik hospitalizacji. Na wykresach ko³owych zaznaczono udzia³
hospitalizacji pacjentów zamieszka³ych na terenie poszczególnych województw
(wykres ko³owy: kolor ¿ó³ty) oraz hospitalizacji pacjentów spoza województwa
(wykres ko³owy: kolor br¹zowy). Wielkoœæ wykresu ko³owego œwiadczy o bezwzglêdnej liczbie hospitalizacji w danym województwie.

Rycina 12.6.
Wspó³czynnik hospitalizacji na 100 tys. ludnoœci oraz struktura hospitalizacji wzglêdem
zamieszkania pacjenta w 2014 r.
Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

W 2014 r. najwiêksz¹ liczb¹ hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. ludnoœci
charakteryzowa³y siê województwa: œwiêtokrzyskie (72,2 hospitalizacji na 100
tys. ludnoœci), kujawsko-pomorskie (52,4 hospitalizacji na 100 tys. ludnoœci) oraz
lubuskie (47,2 hospitalizacji na 100 tys. ludnoœci). Najmniej hospitalizacji wzglêdem liczby ludnoœci sprawozdano w województwie podkarpackim (13,5 hospitalizacji na 100 tys. ludnoœci).
Przyczyn¹ takiego zró¿nicowania wartoœci wskaŸnika pomiêdzy województwami mog¹ byæ migracje pacjentów. Udzia³ hospitalizacji pacjentów spoza
województwa waha siê pomiêdzy 2,7% (woj. lubelskie) a 35,8% (woj. zachodniopomorskie), jednak¿e teza ta mo¿e znajdowaæ potwierdzenie praktycznie jedynie
w województwie lubuskim (16,8% hospitalizacji pacjentów spoza województwa).
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W przypadku pozosta³ych województw o najwy¿szym wskaŸniku liczby hospitalizacji na 100 tys. ludnoœci udzia³ migracji nie jest tak znacz¹cy.
Warto zwróciæ uwagê na liczbê hospitalizacji przypadaj¹c¹ na jednego pacjenta. Rycina 12.7. przedstawia liczbê hospitalizacji na pacjenta w podziale na
województwa. Lini¹ czarn¹ zaznaczono wartoœæ dla Polski.

Rycina 12.7.
Liczba hospitalizacji na jednego pacjenta w podziale na województwa w 2014 r.
Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Dane pokazuj¹, i¿ w szeœciu województwach wystêpuje wiêksza liczba hospi20
talizacji na pacjenta ni¿ wartoœæ dla Polski (1,34) . Najwiêkszy wskaŸnik hospitalizacji na pacjenta wystêpuje w województwie œwiêtokrzyskim (œrednio 85%
pacjentów wymaga ponownej hospitalizacji w skali ca³ego 2014 r., podczas gdy
w drugim województwie pod wzglêdem wielkoœci tego wskaŸnika wartoœæ wynosi
43%). Dla porównania, w województwie opolskim wspó³czynnik ten wynosi 1,14,
co wskazuje na znacz¹ce zró¿nicowanie w liczbie hospitalizacji na pacjenta pomiêdzy województwami. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e województwo œwiêtokrzyskie jest
województwem, gdzie jedna z najwiêkszych wartoœci liczby hospitalizacji na
100 tys. ludnoœci. Tak znacz¹ce ró¿nice pomiêdzy województwami mog¹ byæ wynikiem jakoœci leczenia, stanu zdrowia pacjentów, wieku pacjentów, ale równie¿
20

WskaŸnik hospitalizacji na jednego pacjenta pomiêdzy województwami nie odnosi siê
do miejsca zamieszkania pacjenta i uwzglêdnia migracje pacjentów miêdzy jednostkami podzia³u terytorialnego.
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dostêpnoœci innych form leczenia (w szczególnoœci ambulatoryjnej opieki specjalistycznej). W celu weryfikacji tej tezy, analizie poddano wiek hospitalizowanych pacjentów w poszczególnych województwach (Tab. 12.1.).
Tabela 12.1.
Wiek hospitalizowanych pacjentów w podziale na województwa w 2014 r.
Województwo

Œredni wiek

Mediana wieku

ŒL¥SKIE

52,5

55

ŒWIÊTOKRZYSKIE

51,8

55

POMORSKIE

51,1

54

MAZOWIECKIE

50,5

53

WARMIÑSKO-MAZURSKIE

49,4

53

ZACHODNIOPOMORSKIE

50,3

53

DOLNOŒL¥SKIE

49,2

52

OPOLSKIE

49,3

52

WIELKOPOLSKIE

48,1

52

PODKARPACKIE

50,7

51

LUBELSKIE

48,3

50

£ÓDZKIE

45,7

49

PODLASKIE

48,6

49

MA£OPOLSKIE

48,0

48

LUBUSKIE

46,3

47

KUJAWSKO-POMORSKIE

43,7

45

Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Z przedstawionej analizy wynika, i¿ wystêpuje du¿e zró¿nicowanie w wieku
pacjentów miêdzy województwami (najm³odsi w województwie kujawsko-pomorskim – mediana wieku: 45 lat, najstarsi zaœ w województwie œl¹skim i œwiê21
tokrzyskim – 55 lat) . Czêœciowo mo¿e to odpowiadaæ na pytanie dlaczego tak
wysoki wspó³czynnik liczby hospitalizacji na pacjenta wystêpuje w województwie
œwiêtokrzyskim, gdzie œrednio byli leczeni najstarsi pacjenci w skali wszystkich
województw (ale zwróæmy uwagê, ¿e podobna sytuacja w woj. œl¹skim nie spowodowa³a takiej czêstoœci).

21

Do opisu wykorzystano medianê wieku pacjentów, poniewa¿ miara ta nie jest zaburzona przez obserwacje odstaj¹ce.

12. Aspekty Systemowe WZW C w Polsce z perspektywy danych...

221

Odnosz¹c siê do podmiotów hospitalizuj¹cych pacjentów z powodu WZW C
22
nale¿y wskazaæ, ¿e 73 œwiadczeniodawców wykaza³o hospitalizacje co najmniej
23
10 pacjentów w ci¹gu 2014 r. z analizowan¹ grup¹ rozpoznañ. Najwiêksz¹ koncentracj¹ œwiadczeniodawców charakteryzowa³y siê województwa mazowieckie
(11 œwiadczeniodawców, przy czym wiêkszoœæ znajduje siê w powiecie m. Warszawa) i œl¹skie (10 œwiadczeniodawców). Najmniejsz¹ liczb¹ œwiadczeniodawców
charakteryzuje siê województwo opolskie (1 œwiadczeniodawca). Z kolei 80%
wszystkich hospitalizacji z powodu WZW C zosta³o wykazane przez 26 œwiadczeniodawców w skali ca³ego kraju (ka¿dy z nich sprawozda³ w 2014 r. co najmniej
114 hospitalizacji). Rycina 12.8. przedstawia rozmieszczenie tych œwiadczenio24
dawców. Okrêgiem zaznaczono 100 kilometrów od danego œwiadczeniodawcy.
Uwagê zwraca województwo podkarpackie, gdzie wystêpuje rozproszenie œwiadczeniodawców (³¹cznie sprawozdano 288 hospitalizacji, 7 œwiadczeniodawców
sprawozda³o powy¿ej 10 hospitalizacji).

Rycina 12.8.
Rozmieszczenie œwiadczeniodawców
wykazuj¹cych hospitalizacje pacjentów
z powodu WZW C w 2014 r.
Źród³o: Opracowanie DAiS
na podstawie danych NFZ.

22

23

24

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pojêcie œwiadczeniodawcy odnosi siê do miejsca udzielania œwiadczeñ (wg powiatu), tj. je¿eli podmiot udziela³ œwiadczenia w dwóch ró¿nych powiatach
to w analizie jest wykazywany dwukrotnie.
Hospitalizacje poni¿ej 10 pacjentów stanowi³y 0,01 hospitalizacji wykazanych przez
najwiêkszego œwiadczeniodawcê i zosta³y wykazane przez 191 oœrodków (0,4 tys.
hospitalizacji). W dalszej analizie pominiêto informacje o œwiadczeniodawcach, gdzie
liczba hospitalizowanych pacjentów by³a ni¿sza lub równa 10 – tak niska liczba hospitalizowanych pacjentów mo¿e wynikaæ z „przypadkowoœci leczenia” lub b³êdów
w sprawozdawczoœci.
Czas dojazdu karetki mniejszy ni¿ 1,5 godziny.
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W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na wielkoœæ (mierzon¹ liczb¹ hospitalizacji) placówek hospitalizuj¹cych pacjentów z powodu WZW C. Tabela 12.2.
przedstawia 10 najwiêkszych œwiadczeniodawców w Polsce.
Tabela 12.2.
Najwiêksi œwiadczeniodawcy w Polsce pod wzglêdem liczby hospitalizacji w 2014 r.
Nazwa
œwiadczeniodawcy

Województwo

Powiat

Liczba
hospitalizacji
(w tys.)

Liczba
pacjentów
(w tys.)

Skumulowany udzia³
wszystkich
hospitalizacji
w Polsce

Udzia³
wszystkich
hospitalizacji
w województwie

Wojewódzki
Szpital ZakaŸny
w Warszawie

mazowieckie

m. st.
Warszawa

1,19

0,92

9%

53%

Wojewódzki
Szpital Zespolony
w Kielcach

œwiêtokrzyskie

m. Kielce

0,85

0,43

16%

85%

Wojewódzki
Specjalistyczny
Szpital im. dr W³.
Biegañskiego

³ódzkie

m. £ódŸ

0,83

0,70

23%

93%

Wojewódzki Szpital kujawskom.
Obserwacyjno-Zaka- -pomorskie Bydgoszcz
Ÿny im. Tadeusza
Browicza w Bydgoszczy

0,72

0,51

28%

66%

Szpital Rejonowy
im. dr Józefa Rostka
w Raciborzu

œl¹skie

raciborski

0,66

0,41

33%

34%

Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

dolnoœl¹skie

m.
Wroc³aw

0,62

0,52

38%

77%

0,53

0,41

43%

89%

Pomorskie Centrum
Chorób ZakaŸnych
i GruŸlicy sp. z o.o.

pomorskie m. Gdañsk

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

œl¹skie

m.
Chorzów

0,47

0,40

46%

24%

Wojewódzki Szpital
Kliniczny im. Karola
Marcinkowskiego
w Zielonej Górze
sp. z o.o.

lubuskie

m. Zielona
Góra

0,45

0,33

50%

93%

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

lubelskie

m. Lublin

0,42

0,32

53%

57%

Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.
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W Polsce w 2014 r. najwiêksz¹ liczbê hospitalizacji sprawozdano w Wojewódzkim Szpitalu ZakaŸnym w Warszawie (1,2 tys. hospitalizacji). Stanowi³o to 53%
wszystkich hospitalizacji w województwie mazowieckim. Drugim najwiêkszym
szpitalem pod wzglêdem liczby hospitalizacji jest Wojewódzki Szpital Zespolony
w Kielcach (0,9 tys. hospitalizacji), co stanowi³o 85% wszystkich hospitalizacji
w województwie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e województwo œwiêtokrzyskie charakteryzowa³o siê jednym z najwy¿szych wspó³czynników liczby hospitalizacji na 100
tys. ludnoœci i liczb¹ hospitalizacji na pacjenta. Najwiêkszy udzia³ hospitalizacji
w województwie na terenie jednego oœrodka odnotowano w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dr. Biegañskiego w £odzi (93% hospitalizacji w województwie) oraz w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze (tak¿e 93%), co wskazujê na siln¹ koncentracjê œwiadczeñ
w tych województwach. Dodatkowo w grupie dziesiêciu najwiêkszych szpitali
w Polsce, dwa znajdowa³y siê na terenie województwa œl¹skiego.
Rycina 12.9. prezentuje zale¿noœæ pomiêdzy œrednim czasem pobytu (ang.
ALOS – average length of stay) mierzonym w dniach a œrednim wiekiem pacjenta
dla poszczególnych œwiadczeniodawców. Nale¿y zwróciæ uwagê na 3 oœrodki hospitalizuj¹ce dzieci (œredni wiek pacjenta wynosi³ ok. 10 lat). W przypadku tych
podmiotów œredni czas hospitalizacji wynosi³ 2-3 dni. W przypadku pozosta³ych
œwiadczeniodawców zwracaj¹ uwagê ró¿nice w œrednim czasie pobytu (minimalna
wartoœæ ok. 2 dni, maksymalna 9 dni). Dodatkowo, zgodnie z oczekiwaniami
nale¿y zauwa¿yæ dodatni¹ korelacja pomiêdzy œredni¹ d³ugoœci¹ pobytu a œrednim wiekiem pacjenta.

Rycina 12.9.
Œrednia d³ugoœæ pobytu pacjenta w szpitalu (w dniach) a œredni wiek pacjenta wg szpitali
w 2014 r.
Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.
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Rycina 12.10. przedstawia udzia³ hospitalizacji wg typów oddzia³ów . Pogrubion¹ czcionk¹ w legendzie zosta³y oznaczone oddzia³y dedykowane leczeniu
chorób zakaŸnych. W 2014 r. najwiêkszym udzia³em hospitalizacji charakteryzowa³y siê oddzia³y dedykowane leczeniu chorób zakaŸnych. Najwiêcej hospitalizacji sprawozdano na oddzia³ach chorób zakaŸnych (w szczególnoœci w województwie opolskim, podlaskim i œwiêtokrzyskim – blisko 100% hospitalizacji z powodu
WZW C). W województwie podkarpackim prawie 100% hospitalizacji sprawozdano na oddziale obserwacyjno-zakaŸnym. Zastanawiaæ mo¿e fakt leczenia WZW C
na oddziale leczenia AIDS (oko³o 160 hospitalizacji) w województwie pomorskim
i brak hospitalizacji na oddziale chorób zakaŸnych (wiêkszoœæ hospitalizacji sprawozdano na oddziale obserwacyjno-zakaŸnym). Natomiast najwiêcej hospitalizacji w kraju sprawozdano w ramach zakresu: choroby zakaŸne – hospitalizacje
(blisko 94% wszystkich hospitalizacji).

Rycina 12.10.
Struktura hospitalizacji WZW C wg oddzia³u w 2014 r.
Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Rycina 12.11. przedstawia charakterystykê œwiadczeñ szpitalnych z zakresu
hospitalizacji WZW C wed³ug Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) w 2014 r.
w podziale na województwa. Œwiadczenia dotycz¹ce hospitalizacji s¹ sprawoz25

Przez oddzia³ rozumie siê VIII czêœæ kodu resortowego, charakteryzuj¹cego komórkê
organizacyjna podmiotu leczniczego (Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja
2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegó³owego
sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594)).
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dawane przez œwiadczeniodawców wykonuj¹cych œwiadczenia w rodzaju lecznictwo szpitalne, a nastêpnie opracowywane przez Centralê NFZ i przedstawiane
w systemie JGP. Pod uwagê wziêto te JGP, które zosta³y sprawozdane w liczbie
powy¿ej 20 œwiadczeñ. Najczêœciej stosowan¹ grup¹ JGP do sprawozdawania
hospitalizacji z rozpoznaniem WZW C w Polsce by³a grupa G18A (przewlek³e cho26
roby w¹troby bez pw 17 r.¿. – w przybli¿eniu 79% sprawozdanych hospitalizacji
JGP). Pe³ne nazwy JGP u¿yte na wykresie znajduj¹ siê w tabeli 12.3.

Rycina 12.11.
Struktura hospitalizacji w województwach wg JGP w 2014 r.
Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wiêkszoœæ hospitalizacji w poszczególnych województwach zosta³o sprawozdanych jako grupa G18A przewlek³e choroby w¹troby bez pw >17 r.¿. (w województwach podkarpackim i podlaskim – 100% hospitalizacji w województwach).
Drug¹ najwiêksz¹ grup¹ JGP pod wzglêdem liczby sprawozdanych hospitalizacji
by³o G17 przewlek³e choroby w¹troby z pw >5 dni (13% wszystkich hospitalizacji
w kraju). Szczegó³owe dane na temat pozosta³ych JGP znajduj¹ siê w tabeli
12.3.

26

Bez powik³añ.
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Tabela 12.3.
Nazwy grup JGP u¿ytych na wykresie strukturalnym oraz liczba hospitalizacji w kraju dla
ka¿dej z grup
Pe³na nazwa JGP

Liczba hospitalizacji
(w tys.)

F44 diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej

0,2

G14 ma³e zabiegi w¹troby

0,56

G16 ostre choroby w¹troby

0,11

G17 przewlek³e choroby w¹troby z pw >5 dni

1,62

G18A przewlek³e choroby w¹troby bez pw > 17 r. ¿.

9,5

G18B przewlek³e choroby w¹troby bez pw < 18 r. ¿.

0,06

Źród³o: Opracowanie DAiS.

Jak wspomniano we wstêpie, w MPZ w zakresie WZW uwzglêdniono mo¿liwe
powik³ania po WZW C. Jednym z nich mo¿e byæ zw³óknienie i stwardnienie w¹troby.
W 2014 r. w Polsce sprawozdano 0,76 tys. hospitalizacji z powodu zw³óknienia
lub stwardnienia w¹troby. Najwiêcej hospitalizacji odnotowano w województwie
mazowieckim – 0,18 tys. hospitalizacji. Poni¿ej 10 hospitalizacji sprawozdano
w piêciu województwach. Szczegó³owe dane na temat liczby hospitalizacji przedstawia rycina 12.12.

Rycina 12.12.
Liczba hospitalizacji z powodu zw³óknienia i stwardnienia w¹troby w podziale na województwa w 2014 r.
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Powy¿ej 10 hospitalizacji w skali ca³ego 2014 r. sprawozda³o 13 œwiadczeniodawców w Polsce, z czego 4 z nich znajdowa³y siê na terenie województwa mazowieckiego, a po 3 w województwach lubelskim i œl¹skim. Œredni wiek hospitalizowanego pacjenta w Polsce wyniós³ 57 lat.
W MPZ w zakresie WZW C dodatkowo analizie poddano œmiertelnoœæ w ci¹gu
365 dni od daty rozpoczêcia hospitalizacji z powodu zw³óknienia lub stwardnienia
w¹troby. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na niewielk¹ liczbê hospitalizacji w poszczególnych województwach, co sprawia, ¿e pe³ne wnioskowanie w tym zakresie bêdzie mo¿liwe dla danych ujêtych w d³u¿szej perspektywie czasowej.
Wa¿n¹ rolê z perspektywy leczenia wirusowego zapalenia w¹troby typu C
stanowi program lekowy skierowany dla chorych na HCV: Leczenie przewlek³ego
wirusowego zapalenia w¹troby typu C (kod zakresu: 03.0000.302.02). W 2014 r.
27
program ten by³ realizowany przez 73 œwiadczeniodawców , z czego najwiêcej
znajdowa³o siê w województwie œl¹skim (11 œwiadczeniodawców). Tabela 12.4.
prezentuje informacje o œwiadczeniodawcach w podziale na województwa, którzy sprawozdawali œwiadczenia w ramach zakresu zwi¹zanego z tym programem
lekowym. W dalszych kolumnach zaprezentowano liczbê œwiadczeñ oraz udzia³
28
œwiadczeñ zdrowotnych sprawozdanych jako hospitalizacje .
Najwiêksz¹ liczbê œwiadczeñ sprawozdano w województwie mazowieckim
(12,4 tys.), gdzie 9 œwiadczeniodawców realizowa³o dedykowany program lekowy
dla leczenia WZW C. Po³owa œwiadczeñ w tym województwie zosta³a sprawozdana jako hospitalizacje (udzia³ hospitalizacji jest jedynie wy¿szy w woj. œwiêtokrzyskim). Na drugim miejscu pod wzglêdem liczby sprawozdanych œwiadczeñ
znalaz³o siê województwo œl¹skie (8,5 tys.). Warto zwróciæ uwagê, ¿e w tym województwie nie sprawozdano ¿adnego œwiadczenia jako hospitalizacja (pamiêtajmy, ¿e jest to województwo o najwy¿szej medianie wieku pacjenta hospitalizowanego z powodu WZW w Polsce). Rycina 12.13. przedstawia lokalizacjê œwiadczeniodawców z zaznaczonym okrêgiem wskazuj¹cym 50 km od tej lokalizacji.
Natomiast rycina 12.14. prezentuje po³o¿enie œwiadczeniodawców, którzy sprawozdali powy¿ej 80% wszystkich œwiadczeñ w 2014 r. w kraju.
Œwiadczeniodawcy sprawozdaj¹cy œwiadczenia w ramach programu lekowego
dedykowanego WZW C s¹ zlokalizowani w stosunkowo niewielkich odleg³oœciach
od siebie, z wiêksz¹ koncentracj¹ w po³udniowej czêœci kraju. Warto jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e tylko 23 z nich (32%) sprawozda³o 80% wszystkich œwiadczeñ i odleg³oœci miêdzy nimi s¹ w niektórych przypadkach znaczne. Wiêkszoœæ

27
28

W analizie uwzglêdniono informacje o œwiadczeniodawcach, którzy sprawozdali co
najmniej 1 œwiadczenie w ramach programu lekowego.
Hospitalizacje w ramach programu lekowego nie by³y ujête przy wczeœniejszej analizie lecznictwa szpitalnego.
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Tabela 12.4.
Liczba œwiadczeniodawców realizuj¹cych program lekowy Leczenie przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C w podziale na województwa w 2014 r.
Województwo

Liczba
œwiadczeniodawców

Liczba
œwiadczeñ
(w tys.)

w tym udzia³
hospitalizacji

DOLNOŒL¥SKIE

5

5,7

18%

KUJAWSKO-POMORSKIE

2

3,7

39%

LUBELSKIE

7

4,0

19%

LUBUSKIE

2

2,2

0%

£ÓDZKIE

1

4,0

0%

MA£OPOLSKIE

7

3,6

22%

MAZOWIECKIE

9

12,4

50%

OPOLSKIE

1

1,1

14%

PODKARPACKIE

7

1,7

11%

PODLASKIE

1

0,5

0%

POMORSKIE

3

2,1

3%

ŒL¥SKIE

11

8,5

0%

ŒWIÊTOKRZYSKIE

3

0,7

60%

WARMIÑSKO-MAZURSKIE

5

1,3

27%

WIELKOPOLSKIE

6

1,8

11%

ZACHODNIOPOMORSKIE

3

2,1

9%

Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

placówek znajdowa³a siê w województwie œl¹skim (6 œwiadczeniodawców sprawozda³o 7,2 tys. œwiadczeñ), a tak¿e w po³udniowej i zachodniej czêœci kraju.
Interesuj¹ca jest niewielka liczby sprawozdanych œwiadczeñ przez œwiadczeniodawców znajduj¹cych siê we wschodniej czêœci Polski. Zauwa¿alnym punktem
na mapie jest Warszawa (2 œwiadczeniodawców sprawozda³o najwiêcej œwiadczeñ w skali kraju – ³¹cznie 10,7 tys.) oraz Lublin (1 œwiadczeniodawca zrealizowa³ 2,3 tys. œwiadczeñ).

12. Aspekty Systemowe WZW C w Polsce z perspektywy danych...

Rycina 12.13.
Rozmieszczenie œwiadczeniodawców
sprawozdaj¹cych œwiadczenia w ramach
program lekowego dedykowanemu
WZW C w 2014 r.
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Rycina 12.14.
Rozmieszczenie œwiadczeniodawców,
którzy sprawozdali 80% wszystkich
œwiadczeñ w ramach programu lekowego
dedykowanemu WZW C (2014)

Źród³o: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu przedstawiono informacje dotycz¹ce WZW C z perspektywy danych wykorzystanych w MPZ – narzêdziu umo¿liwiaj¹cym ocenê funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i wnioskowanie o potrzebach zdrowotnych ludnoœci. Zadaniem MPZ jest wspomaganie procesów decyzyjnych w systemie opieki zdrowotnej oraz wskazywanie priorytetów w polityce zdrowotnej.
Z racji na spójn¹ metodykê MPZ umo¿liwiaj¹ porównywanie poszczególnych
regionów, œwiadczeniodawców, czy oddzia³ów szpitalnych. W MPZ oraz w niniejszym opracowaniu odwo³ano siê do wskaŸników epidemiologicznych, jak równie¿ do informacji o œwiadczeniach udzielonych w zwi¹zku z t¹ jednostk¹ chorobow¹ w ramach lecznictwa szpitalnego.
Przedstawiona analiza wskazuje na wystêpuj¹ce ró¿nice pomiêdzy województwami (ze szczególnym wskazaniem na województwo œwiêtokrzyskie) oraz œwiadczeniodawcami. Wykorzystane dane mog¹ budziæ w¹tpliwoœci co do jakoœci, szczególnie w zakresie wskaŸników epidemiologicznych, jednak nale¿y mieæ na uwadze, ¿e s¹ to obecnie najlepsze mo¿liwe do uzyskania informacje i dziêki spójnej
metodologii stanowi¹ pierwszy krok do wypracowania wskaŸników definiuj¹cych
jakoœæ udzielanych œwiadczeñ, czy wypracowania mierników funkcjonowania
systemu opieki zdrowotnej. Ju¿ na obecnym etapie wskazuj¹ one na ró¿nice
w korzystaniu ze œwiadczeñ szpitalnych (woj. œwiêtokrzyskie vs. woj. wielkopolskie), w realizacji programów lekowych (hospitalizacja vs. œwiadczenia jedno-
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dniowe) czy potwierdzaj¹ fakt, ¿e d³ugoœæ hospitalizacji w tej jednostce chorobowej jest œciœle skorelowana z wiekiem (co mo¿e byæ podstaw¹ do podjêcia
decyzji NFZ o rozró¿nieniu produktów JGP ze wzglêdu na wiek pacjenta).
Dziêki mapom potrzeb zdrowotnych mo¿liwe bêdzie stopniowe wprowadzanie
zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. Osi¹gniêcie tych celów jest mo¿liwe
ze wzglêdu na fakt, ¿e mapy zosta³y zdefiniowane przez prawo jako proces ci¹g³y
i przewidywane jest regularne monitorowanie, aktualizowanie i udoskonalanie
tego narzêdzia, tak aby mog³o byæ u¿yteczne dla wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia.
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WIRUSOWE ZAPALENIE W¥TROBY TYPU C
FINANSOWANIE I ROZLICZANIE ŒWIADCZEÑ
PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
W RAMACH UMÓW O UDZIELANIE
ŒWIADCZEÑ
Lek. med. Krystyna Wodejko, Lek. med. Wojciech Zawalski
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie

Finansowanie œwiadczeñ na rzecz pacjentów z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby (ICD10: B18) obejmuje œwiadczenia realizowane na podstawie umów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), leczenia szpitalnego
(SZP) oraz programów lekowych, które rozliczane s¹ w ramach umów w rodzaju
leczenie szpitalne. Sta³a, bie¿¹ca opieka nad tymi chorymi powinna byæ prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i finansowana poprzez
stawkê kapitacyjn¹.
Œwiadczenia w ramach AOS rozliczane i finansowane s¹ w oparciu o system
grup œwiadczeñ wycenionych proporcjonalnie do zakresu porady, ze szczególnym
uwzglêdnieniem realizowanej diagnostyki. Odrêbnie w ramach AOS finansowane
s¹ porady zabiegowe oraz ambulatoryjne œwiadczenia diagnostyczne kosztoch³onne np. tomografia komputerowa (TK), badania rezonansu magnetycznego (RM),
badania scyntygraficzne. Finansowanie œwiadczeñ szpitalnych oparte jest o system jednorodnych grup pacjentów (JGP). Wszystkie wymienione œwiadczenia
maj¹ przypisan¹, okreœlon¹ wagê punktow¹.
Przedstawiona poni¿ej analiza dokonana zosta³a w oparciu o dane o œwiadczeniach z rozpoznaniem ICD10: B18 (WZW) oraz B18.2 (WZW C) za lata 2015 i 2016
sprawozdane do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) przez œwiadczeniodawców, którzy realizowali umowy na œwiadczenia AOS i SZP. Dane finansowe obejmuj¹ œwiadczenia rozliczone przez NFZ. Dane populacyjne odnosz¹ siê do liczby
osób ubezpieczonych.
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13.1. Zapadalnoœæ
Dane o zachorowaniach gromadzi Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH.
Poni¿ej przedstawiono zachorowania na WZW, relacjê zachorowañ na WZW C
i hospitalizacji oraz zapadalnoœæ w 2015 r. w podziale na województwa z uwzglêdnieniem WZW C.

Rycina 13.1.
Zachorowalnoœæ na WZW w latach 2005-2016

Rycina 13.2.
Zachorowalnoœæ i hospitalizacja WZW C w latach 2005-2016
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Rycina 13.3.
Zapadalnoœæ na WZW w 2015 r.

13.2. Liczba osób leczonych z powodu przewlek³ego WZW,
dla których œwiadczenia rozliczono w ramach umów
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia
szpitalnego
Na podstawie danych sprawozdanych do NFZ, liczba pacjentów, którzy byli leczeni z powodu przewlek³ego WZW C (ICD10: B18.2) wynios³a w 2016 r. 38 193
osoby i wzros³a o 1 701 osób w stosunku do roku poprzedniego (36 492), co
stanowi 4,6%.
Liczba pacjentów leczonych z powodu wszystkich postaci przewlek³ego WZW
(ICD10: B18) wynios³a w 2016 r. 75 135, czyli o 2,5% wiêcej (1 809 osób) w stosunku do 2015 r. (73 326). Tak wiêc dynamika wzrostu liczby chorych na WZW C
jest wiêksza ni¿ na wszystkie postacie WZW.
Tabela 13.1.
Liczba osób leczonych w latach 2014-2016, dla których œwiadczenia rozliczono w ramach
poszczególnych umów z NFZ
Rok realizacji

WZW (B18)
AOS

SZP

WZW typu C (B18.2)
AOS i SZP

liczba leczonych osób

AOS

SZP

AOS i SZP

liczba leczonych osób

2014

60 308

24 428

71 189

29 156

14 382

35 585

2015

61 473

26 061

73 326

29 733

15 757

36 492

2016

61 938

29 515

75 135

30 558

19 017

38 193
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Rycina 13.4.
Liczba leczonych z powodu WZW i WZW C w latach 2014-2016

Rycina 13.5.
Liczba leczonych z powodu WZW C w latach 2015-2016, w podziale na oddzia³y wojewódzkie NFZ

Najwiêcej chorych, leczonych na WZW C, by³o w województwie mazowieckim
(8636) i œl¹skim (5679), a najmniej w województwie opolskim (606), podlaskim
(644) i lubuskim ((827). Najwiêksza dynamika wzrostu liczby leczonych w 2016 r.
w stosunku do roku poprzedniego, wyst¹pi³a w województwie ma³opolskim (11%)
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oraz mazowieckim i œl¹skim (po 8%). Odpowiada to liczbie nowych chorych odpowiednio: 342 w ma³opolskim, oraz 644 na Mazowszu i 425 osób na Œl¹sku.
W województwie lubuskim wyst¹pi³ najwiêkszy, ponad 7% spadek liczby leczonych z powodu WZW C.
Grupa osób choruj¹cych i leczonych z powodu WZW stanowi 0,22% populacji
osób ubezpieczonych w NFZ. Przewlek³e WZW w najwiêkszym procencie odnotowano w województwie mazowieckim i œl¹skim (0,27%), a w najmniejszym
w województwie podkarpackim (0,12%) oraz lubelskim i warmiñsko-mazurskim
(0,14%).
Analogiczne dane, w odniesieniu do WZW C, wynosz¹: liczba chorych – 0,11%
populacji ubezpieczonych – z czego najwiêcej w populacji województwa mazowieckiego (0,17%), i kujawsko-pomorskiego oraz œl¹skiego (po 0,14%), a najmniej
w województwie wielkopolskim (0,03%).

Rycina 13.6.
Procentowy udzia³ chorych na WZW i WZW C w populacji ubezpieczonych w 2016 r.

Wœród wszystkich pacjentów leczonych w 2016 r. z powodu przewlek³ego WZW
(B18), pacjenci z WZW C (B18.2) stanowili 50,83% wobec 49,77% w roku poprzednim. Najwiêkszy udzia³ leczonych z WZW C w stosunku do wszystkich leczonych z powodu WZW jest w województwie lubelskim (75,97%) i œwiêtokrzyskim
(65,4%), a najmniejszy w wielkopolskim (15,30%) i podlaskim (27,28%).
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Rycina 13.7.
Udzia³ chorych na przewlek³e WZW C w populacji chorych na przewlek³e WZW w latach
2015-2016
Tabela 13.2.
Liczba leczonych z powodu WZW i WZW C w poszczególnych oddzia³ach wojewódzkich
NFZ w 2016 r. w AOS i SZP
liczba pacjentów B18
– 2016 r.

liczba pacjentów B18.2
– 2016 r.

AOS

SZP

AOS i SZP

AOS

SZP

AOS i SZP

DOLNOŒL¥SKI

4 595

1 883

5 382

2 669

1 382

3 118

KUJAWSKO-POMORSKI

3 643

2 142

4 636

2 121

1 351

2 607

LUBELSKI

2 287

1 354

2 763

1 807

1 068

2 099

LUBUSKI

2 034

750

2 237

347

571

827

£ÓDZKI

4 235

2 192

5 490

1 969

1 501

2 709

MA£OPOLSKI

5 545

2 126

6 151

3 056

1 368

3 310

MAZOWIECKI

10 657

5 919

13 572

6 830

4 333

8 636

OPOLSKI

1 243

478

1 419

591

248

606

PODKARPACKI

1 802

1 045

2 246

767

563

946

PODLASKI

2 082

485

2 361

541

241

644

POMORSKI

3 589

1 625

4 208

2 072

970

2 297

ŒL¥SKI

8 576

5 079

11 001

4 399

2 899

5 679

ŒWIÊTOKRZYSKI

1 248

1 061

1 880

813

741

1 230

WARMIÑSKO-MAZURSKI

1 493

891

1 796

844

545

1 061

WIELKOPOLSKI

6 132

1 595

7 008

538

697

1 072

ZACHODNIOPOMORSKI

3 060

1 167

3 785

1 364

687

1 849
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W grupie choruj¹cych na WZW, z opieki w poradniach specjalistycznych (AOS)
w 2016 r. skorzysta³o 61 938 osób i stanowi to wzrost w stosunku do roku poprzedzaj¹cego o 465 osób. Z rozpoznaniem WZW C (B12.8) leczonych by³o 30 558,
czyli o 825 pacjentów wiêcej ni¿ w 2015 r. W grupie pacjentów leczonych
w trybie ambulatoryjnym, dominuj¹ca wiêkszoœæ pozostawa³a pod opiek¹ poradni chorób zakaŸnych (24 778 osób) oraz w znacznie mniejszej liczbie w poradniach hepatologicznych (5 876 osób). Podobnie proporcje te rozk³ada³y siê
w 2015 r. Ka¿dy z leczonych pacjentów otrzyma³ œrednio dwie porady w ci¹gu
roku. W ramach POZ w 2015 r. udzielonych zosta³o 19 074 porad z WZW (B18).
Œwiadczenia te wykazano dla 12 734 pacjentów. Nie wszyscy leczeni z powodu
WZW uzyskuj¹ œwiadczenia, zarówno w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
jak i w leczeniu szpitalnym, st¹d liczba niepowtarzalnych numerów PESEL
w zbiorze wspólnym AOS i SZP jest ni¿sza od sumy numerów PESEL w AOS i numerów PESEL w SZP.

13.3. Wartoœæ rozliczonych œwiadczeñ
Wartoœæ œwiadczeñ, rozliczonych w ramach umów na leczenie szpitalne i ambulatoryjn¹ opiekê specjalistyczn¹, na rzecz pacjentów z przewlek³ym WZW wynios³a 611 133 644 z³, i by³a wiêksza o 178 652 892 z³ w stosunku do roku poprzedniego (432 480 753 z³), co stanowi wzrost o 41%. W przypadku WZW C nak³ady na
leczenie w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym wynios³y 501 755 864 z³
w stosunku do 311 459 337 z³ w roku poprzednim (ró¿nica 190 296 526 z³), co
ilustruje jeszcze wiêksz¹ dynamikê wzrostu (61%).
Z uwagi na fakt, ¿e œwiadczenia AOS utrzymuj¹ siê na zbli¿onym poziomie,
wzrost nak³adów na leczenie chorych z WZW spowodowany jest zwiêkszonym
finansowaniem leczenia szpitalnego.
Tabela 13.3.
Wartoœæ œwiadczeñ rozliczonych w ramach poszczególnych umów z NFZ
Rok
realizacji

WZW (B18)
AOS

SZP

WZW (B18.2)
AOS i SZP

wartoœæ œwiadczeñ w z³

AOS

SZP

AOS i SZP

wartoœæ œwiadczeñ w z³

2014

12 331 501

360 177 428

372 508 929

5 625 490

246 297 440

251 922 931

2015

13 425 000

419 055 753

432 480 753

6 396 035

305 063 302

311 459 337

2016

13 089 838

598 043 806

611 133 645

6 374 357

495 381 507

501 755 864
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Rycina 13.8.
Nak³ady na leczenie WZW C w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w latach
2014-2016

Rycina 13.9.
Nak³ady na leczenie WZW C w ramach leczenia szpitalnego w latach 2014-2016

Wartoœæ œwiadczeñ dla chorych na WZW C najwiêksza by³a w województwie
mazowieckim i œl¹skim, co jest adekwatne do liczby chorych leczonych w tych
województwach, oraz tempa zwiêkszania siê ich liczby.
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Rycina 13.10.
Wartoœæ œwiadczeñ dla chorych na WZW C w latach 2015-2016, w poszczególnych oddzia³ach wojewódzkich NFZ

Jednoczeœnie, w niektórych województwach zwraca uwagê bardzo du¿y wzrost
nak³adów na leczenie w 2016 r. w stosunku do znacznie mniejszego tempa zwiêkszania siê liczby leczonych. Szczególnie jest to widoczne w województwie podkarpackim oraz ma³opolskim.

Rycina 13.11.
Procentowy wzrost liczby leczonych i nak³adów na leczenie WZW C w 2016 r. w relacji do
2015 r.
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Wartoœæ œwiadczeñ dla chorych na WZW, dla których œwiadczenia zosta³y rozliczone w ramach umów na leczenie szpitalne, wynios³a 598 043 806 z³, a w przypadku WZW C 495 381 507 z³. W odniesieniu do WZW, dynamika wzrostu wartoœci leczenia szpitalnego, rok do roku wynios³a 42%, w stosunku do 62% w przypadku WZW C. Nak³ady na leczenie WZW C w AOS i SZP stanowi³y w 2016 r.
– 82,1% nak³adów na leczenie wszystkich postaci przewlek³ego WZW, w porównaniu do 72% w 2015 r. oraz 67,6% w 2014 r., przy czym koszt ten wynika z kosztów
œwiadczeñ realizowanych w ramach umów na leczenie szpitalne. Nak³ady na lecznictwo ambulatoryjne dla chorych WZW C wynios³y w 2016 r. 6 374 357 z³ i spad³y o 21 678 z³. Procentowy udzia³ nak³adów na leczenie chorych z WZW C oscyluje w wiêkszoœci oddzia³ów na poziomie 80% i wiêcej, w stosunku do nak³adów
na WZW i cechuje siê przy tym du¿¹ dynamik¹ wzrostu rok do roku, podczas gdy
liczba chorych na WZW C w wiêkszoœci oddzia³ów oscyluje wokó³ granicy 50%
wszystkich chorych na WZW.

Rycina 13.12.
Procentowy udzia³ nak³adów na leczenie WZW C i WZW w latach 2015-2016

Ka¿dy z pacjentów z rozpoznaniem B18.2, rozliczonych na podstawie umowy
na leczenie szpitalne, otrzyma³ œwiadczenia – œrednio w wysokoœci 26 049 z³,
wobec 19 360 z³ w 2015 r. Najdro¿ej leczeni byli pacjenci z województwa opolskiego (40 185 z³) i podkarpackiego (39 157 z³). Najni¿sza wartoœæ tego parametru
jest w województwie kujawsko-pomorskim (17 553 z³), warmiñsko-mazurskim
(17 868 z³) oraz w pomorskim (17 948 z³). Œredni koszt leczenia pacjenta w ramach umów szpitalnych na Mazowszu to 26 831 z³.
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Rycina 13.13.
Œredni koszt leczenia chorego na WZW C w ramach leczenia szpitalnego w latach 2015-2016

Zwraca uwagê fakt, ¿e œredni koszt leczenia pacjenta z rozpoznaniem B18.2
jest znacznie wy¿szy ni¿ sredni koszt leczenia chorego z WZW (B18). W niektórych oddzia³ach wojewódzkich NFZ rozdŸwiêk ten jest wyj¹tkowo du¿y. Nale¿¹
do nich województwa ma³opolskie, opolskie i podkarpackie, a tak¿e wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Rycina 13.14.
Œredni koszt leczenia chorego na WZW C w porównaniu ze wszystkimi przypadkami WZW
w ramach leczenia szpitalnego w 2016 r.
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13.4. Programy lekowe
Dla chorych na przewlek³e WZW finansowane s¹ nastêpuj¹ce œwiadczenia z zakresu programów lekowych:
• Diagnostyka w programie leczenia przewlek³ego WZW typu B lub C interferonem alfa pegylowanym.
• Diagnostyka w programie leczenia przewlek³ego WZW typu B lub C interferonem naturalnym lub interferonem alfa rekombinowanym.
• Leczenie przewlek³ego WZW typu C (interferon pegylowany alfa-2A, pegylowanay alfa-2B, rekombinowany alfa-2A, rekombinowany alfa-2B, rybawiryna, boceprewir, telaprewir, symeprewir).
• Leczenie przewlek³ego WZW typu C terapi¹ bezinterefronow¹ (ombitaswir, parytaprewir, rytonawir, dasabuwir, daklataswir, ledipaswir, sofosbuwir.
Z roku na rok stopniowo zwiêksza siê liczba pacjentów leczonych w ramach
programów lekowych. Zmianie uleg³y proporcje liczby osób leczonych w tych programach. Nastêpuje zwiêkszenie liczby osób leczonych w ramach terapii bezinterferonowej, natomiast ograniczeniu ulega zakres stosowania interferonu u osób
leczonych z powodu WZW C.

Rycina 13.15.
Liczba pacjentów leczonych w Polsce w ramach programów lekowych w latach 2015-2016
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W analizowanym okresie 2015-2016, najwiêcej osób leczonych i najwy¿sza
wartoœæ œwiadczeñ rozliczonych w ramach programów lekowych by³y w województwie mazowieckim i œl¹skim, a najni¿szy poziom – w województwie opolskim i podlaskim.

Rycina 13.16.
Liczba pacjentów leczonych w ramach programów lekowych w latach 2015-2016, w poszczególnych oddzia³ach wojewódzkich NFZ

Rycina 13.17.
Wartoœæ œwiadczeñ w ramach programów lekowych dla chorych na WZW C w latach 2015–
–2016
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W 2016 r. w ramach programów lekowych leczonych by³o 12 610 osób, wobec
9 420 osób w roku poprzednim. Liczba chorych na WZW C, objêtych programami
lekowych w skali ogólnopolskiej stanowi 33% wszystkich chorych na tê postaæ
WZW i wzros³a z 26% w 2015 r. Najwiêkszy procentowy udzia³ osób z WZW C
leczonych w ramach programów lekowych jest w województwie lubuskim
(55,86%), podkarpackim (54,02%), a najmniejszy w pomorskim (18,94%) i podlaskim (16,93%). W województwach o najwiêkszej liczbie leczonych i najwiêkszych nak³adach na leczenie – czyli mazowieckim i œl¹skim – poziom objêcia
programami lekowymi wynosi oko³o 35%.

Rycina 13.18.
Udzia³ chorych na WZW C leczonych w ramach programów lekowych w latach 2015-2016
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Tabela 13.4.
Szczegó³owe zestawienie wartoœci œwiadczeñ rozliczonych na rzecz pacjentów z WZW C
leczonych i rozliczonych w ka¿dym z programów lekowych, w poszczególnych oddzia³ach
wojewódzkich NFZ w latach 2015-2016
Oddzia³ wojewódzki
NFZ

wartoœæ œwiadczeñ w programach lekowych w z³
program
bezinterferonowy

program
interferonowy

razem programy
lekowe

2015 r.

2016 r.

2015 r.

2016 r.

2015 r.

2016 r.

DOLNOŒL¥SKI

56 307

1 023 100

2 007 422

345 604

2 063 729

1 368 704

KUJAWSKO-POMORSKI

126 841

736 359

1 207 171

325 316

1 334 012

1 061 676

LUBELSKI

122 342

631 039

762 414

157 796

884 755

788 835

LUBUSKI

106 353

555 479

658 823

85 411

765 176

640 890

£ÓDZKI

222 666

1 043 342

1 152 244

175 577

1 374 911

1 218 919

MA£OPOLSKI

73 015

1 221 766

1 191 987

457 238

1 265 002

1 679 004

MAZOWIECKI

1 222 302

4 099 901

4 799 418

532 206

6 021 721

4 632 107

OPOLSKI

82 129

348 952

264 215

21 307

346 345

370 259

PODKARPACKI

99 676

558 981

405 242

84 731

504 918

643 712

PODLASKI

31 720

92 767

110 532

29 875

142 252

122 642

POMORSKI

75 792

491 975

722 745

123 502

798 536

615 477

ŒL¥SKI

567 206

2 043 543

2 462 382

628 607

3 029 588

2 672 150

ŒWIÊTOKRZYSKI

62 321

445 187

763 866

177 678

826 187

622 865

WARMIÑSKO-MAZURSKI

63 543

249 193

458 165

151 677

521 708

400 870

WIELKOPOLSKI

46 828

277 725

572 658

88 205

619 486

365 931

ZACHODNIOPOMORSKI

55 323

403 925

754 613

64 292

809 936

468 217

RAZEM

3 014 365 14 223 235 18 293 897 3 449 022 21 308 262 17 672 258

W 2016 r. zmniejszeniu uleg³ udzia³ wartoœci programów lekowych, które finansowane s¹ w ramach umów na leczenie szpitalne, w stosunku do nak³adów
na leczenie szpitalne tych osób. W chwili obecnej, Narodowy Fundusz Zdrowia
poddaje analizie te kwestie.
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Rycina 13.19.
Procentowy udzia³ nak³adów na programy lekowe w stosunku do nak³adów na lecznictwo
szpitalne w latach 2015-2016

13.5. Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW C
terapi¹ bezinterferonow¹
Leczenie przewlek³ego WZW C z zastosowaniem terapii bezinterferonowej finansowanej w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, wprowadzono w 2015 r.
W pierwszym roku jej funkcjonowania, leczenie otrzyma³o 2 628 osób. W kolejnym
roku liczba leczonych w programie wzros³a prawie 4 krotnie i wynios³a 9 786
osób. Wartoœæ tych œwiadczeñ wzros³a z 3 014 364 z³ do 14 223 235 z³ w 2016 r.

Rycina 13.20.
Liczba pacjentów leczonych terapi¹ bezinterferonow¹ w latach 2015-2016
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Najwiêcej osób leczonych t¹ metod¹ by³o w 2015 r. na Mazowszu (815) oraz
na Œl¹sku (535), a w roku kolejnym liczby te wzros³y w tych województwach,
odpowiednio do 2578 i 1585.
Tabela 13.5.
Liczba pacjentów w ramach poszczególnych programów lekowych
Oddzia³ wojewódzki
NFZ

liczba pacjentów
leczonych
w programie
bezinterferonowym

liczba pacjentów
leczonych
w programie
interferonowym

liczba pacjentów
leczonych
w programach
lekowych

2015 r.

2016 r.

2015 r.

2016 r.

2015 r.

2016 r.

DOLNOŒL¥SKI

75

571

675

415

750

986

KUJAWSKO-POMORSKI

91

449

742

273

833

722

LUBELSKI

92

488

305

161

397

649

LUBUSKI

115

377

317

85

432

462

£ÓDZKI

197

709

635

249

832

958

MA£OPOLSKI

132

829

390

187

522

1 016

MAZOWIECKI

815

2 578

1 382

375

2 197

2 953

OPOLSKI

69

210

86

11

155

221

PODKARPACKI

85

411

147

100

232

511

PODLASKI

19

73

65

36

84

109

POMORSKI

49

318

237

117

286

435

ŒL¥SKI

535

1 585

1 078

553

1 613

2 138

ŒWIÊTOKRZYSKI

74

273

158

64

232

337

WARMIÑSKO-MAZURSKI

58

179

153

87

211

266

WIELKOPOLSKI

113

379

224

68

337

447

ZACHODNIOPOMORSKI

109

357

198

43

307

400

2 628

9 786

6 792

2 824

9 420

12 610

13.6. Program lekowy: leczenie przewlek³ego WZW C
z zastosowaniem interferonu
Chorzy z WZW C leczeni s¹ tak¿e z zastosowaniem terapii interferonowych
w ramach programu leczenie przewlek³ego WZW C. Wraz wprowadzeniem terapii bezinterferonowej, stopniowemu zmniejszeniu ulega liczba osób leczonych
w ramach tego programu. I tak: z wykorzystaniem interferonu w 2014 r. leczonych by³o 7362 osoby, w 2015 r. – 6792 a w 2016 r. – 2824.
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Rycina 13.21.
Liczba pacjentów leczonych terapi¹ interferonow¹ w latach 2015-2016

Obecnie terapia z zastosowaniem interferonu dotyczy w najwiêkszej liczbie
chorych na WZW C w województwach dolnoœl¹skim (416 osób) oraz œl¹skim (553),
z ³¹cznej liczby 2824 leczonych t¹ metod¹ w ca³ej Polsce.

13.7. Listy oczekuj¹cych na leczenie w programach lekowych
Wraz z wprowadzeniem nowoczesnej terapii bezinterferonowej, wzrasta dynamicznie liczba osób oczekuj¹cych na jej wdro¿enie. Na koniec 2016 r., na listach
oczekuj¹cych na tê terapiê by³o 8714 osób, a przypadków pilnych – 1 183. Œredni
czas oczekiwania dla chorych stabilnych wynosi³ 115 dni, a mediana – 36 dni.
W przypadku chorych, wymagaj¹cych pilnego wdro¿enia terapii, oczekiwa³y 1183
osoby, a czas oczekiwania œrednio wyniós³ 64 dni, a mediana 5 dni. Sytuacja
zró¿nicowana jest w poszczególnych oddzia³ach NFZ. Na koniec 2016 r. najwiêcej pilnych chorych oczekiwa³o w województwie pomorskim (228), gdzie œredni
czas oczekiwania wyniós³ dla tych chorych 81 dni. W ramach kolejki stabilnej
oczekiwa³o 760 osób. Najwiêcej pacjentów na stabilnej liœcie oczekuj¹cych by³o
w województwie œl¹skim i wielkopolskim. Umowy na realizacjê tych œwiadczeñ
realizowane by³y w 2015 r. przez 71 œwiadczeniodawców, a w 2016 r. liczba ich
wzros³a do 79.
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Tabela 13.6.
£¹czna liczba osób oczekuj¹cych oraz œredni rzeczywisty czas oczekiwania na leczenie
przewlek³ego WZW C terapi¹ bezinterferonow¹ w podziale na kategorie medyczne (stan
na koniec 2015 r. i 2016 r.)
Nazwa OW NFZ

Kategoria
medyczna

Liczba osób
oczekuj¹cych

Œredni rzeczywisty
czas oczekiwania
mediana

œrednia

2015

2016

2015

2016

2015

2016

DOLNOŒL¥SKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

312
539

212
958

26
0

106
71

64
0

143
124

KUJAWSKO-POMORSKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

90
315

126
716

64
19

215
400

64
19

215
400

LUBELSKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

5
306

95
637

0
0

0
0

2
14

34
92

LUBUSKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

66
204

27
235

28
25

162
279

28
25

162
279

£ÓDZKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

0
0

127
506

0
0

118
0

0
0

118
0

MA£OPOLSKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

0
37

19
340

0
9

54
98

0
10

50
112

MAZOWIECKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

20
129

31
575

0
0

0
17

1
26

43
53

OPOLSKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

0
30

5
161

0
10

168
319

0
10

168
319

PODKARPACKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

2
44

1
51

0
0

0
0

0
2

3
38

PODLASKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

0
126

10
166

0
0

18
544

0
0

18
544

POMORSKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

1
3

228
760

6
0

5
0

6
0

81
11

ŒL¥SKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

46
681

116
1 482

0
0

124
171

33
59

125
181

ŒWIÊTOKRZYSKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

0
2

0
6

0
0

0
0

0
10

0
28

WARMIÑSKO-MAZURSKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

0
0

25
171

0
0

23
16

0
0

23
47

WIELKOPOLSKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

2
527

47
1 300

2
1

18
146

4
61

57
198

ZACHODNIOPOMORSKI

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

74
128

114
650

15
9

0
187

15
9

59
183

Polska

Przypadek pilny
Przypadek stabilny

0
0

5
36

13
21

64
115

618 1 183
3 071 8 714
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Rycina 13.22.
Liczba osób oczekuj¹cych na terapiê bezinterferonow¹ – lista pacjentów stabilnych
w latach 2015-2016

Rycina 13.23.
Liczba osób oczekuj¹cych na terapiê bezinterferonow¹ – lista pacjentów pilnych w latach
2015-2016
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Rycina 13.24.
Czas oczekiwania na leczenie w ramach terapii bezinterferonowej – kolejka pilna w latach
2015-2016

Rycina 13.25.
Czas oczekiwania na leczenie w ramach terapii bezinterferonowej – kolejka stabilna
w latach 2015-2016
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Podsumowanie
Na podstawie danych sprawozdanych do NFZ – przyjmuj¹c, ¿e ka¿dy chory
z przewlek³ym WZW w ci¹gu roku skorzysta³ z tego powodu, co najmniej z jednej porady specjalistycznej lub by³ hospitalizowany – mo¿na okreœliæ, ¿e liczba
osób choruj¹cych i leczonych na przewlek³e WZW wynosi w Polsce 75 135 osób.
Wœród nich 50% stanowi¹ chorzy na WZW C, a koszty ich leczenia wynosz¹ a¿ 80%
kosztów leczenia wszystkich typów WZW. Spowodowane jest to przede wszystkim wysokimi kosztami hospitalizacji tych chorych, które dynamicznie wzrastaj¹. W 2016 r. wzrost ten wyniós³ 62 % w stosunku do roku poprzedzaj¹cego.
W ramach umów na leczenie szpitalne rozliczane s¹ tak¿e programy lekowe,
jednak ich udzia³ w ca³oœci kosztów wyniós³ tylko 5%. Dynamika wzrostu nak³adów na leczenie wszystkich postaci WZW jest mniejsza i wynosi 42%.
Z roku na rok zwiêksza siê liczba chorych leczonych w ramach programów
lekowych. Od 2015 r. do finansowania ze œrodków publicznych wprowadzony
zosta³ program leczenia bezinterferonowego. Liczba leczonych t¹ metod¹ zwiêkszy³a siê w ci¹gu roku czterokrotnie.
Na koniec 2016 r. leczeniem w ramach programów lekowych objêtych zosta³o
33% chorych na WZW C, wobec 25% w roku poprzednim. Liczba osób leczonych
z zastosowaniem programów lekowych jest ró¿na w poszczególnych oddzia³ach
wojewódzkich NFZ i waha siê od 55% do 16% wszystkich chorych na WZW C.
W zwi¹zku ze zwiêkszaj¹c¹ siê zachorowalnoœci¹ na przewlek³e WZW, NFZ
podejmuje ró¿norodne dzia³ania, maj¹ce na celu zabezpieczenie œwiadczeñ dla
tych chorych. Niestety jednak, pomimo rosn¹cej liczby osób leczonych i wzrastaj¹cych nak³adów na ich leczenie, nie jest mo¿liwe bie¿¹ce objêcie leczeniem
wszystkich chorych. Znalaz³o to odzwierciedlenie w liczbie oczekuj¹cych na terapie lekowe. Liczba osób oczekuj¹cych i czas oczekiwania wyd³u¿y³y siê, niezale¿nie tak¿e od tego, ¿e przyby³o dodatkowo 8 nowych oœrodków realizuj¹cych
te œwiadczenia.

PRZEWLEK£E WIRUSOWE ZAPALENIE W¥TROBY
JAKO PRZYCZYNA NIEZDOLNOŒCI DO PRACY
NA PODSTAWIE BADAÑ STATYSTYCZNYCH
ZAK£ADU UBEZPIECZEÑ SPO£ECZNYCH
Mgr Ewa Karczewicz
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS) prowadzi badania statystyczne z zakresu przyczyn niezdolnoœci do pracy, zarówno czasowej, jak te¿ d³ugotrwa³ej.
Nasze zasoby informacyjne umo¿liwiaj¹ analizowanie przyczyn chorobowych
z dok³adnoœci¹ do jednostki chorobowej (z kodem trzy-znakowym) zdefiniowanej zgodnie z Miêdzynarodow¹ Statystyczn¹ Klasyfikacj¹ Chorób i Problemów
Zdrowotnych rewizja Dziesi¹ta (ICD-10).
Badania te pozwalaj¹ przeprowadziæ analizê zarówno absencji chorobowej,
jak i œwiadczeñ rentowych w przypadku ubezpieczonych, u których zdiagnozowano przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby (B18).
Zwracamy uwagê, ¿e dane statystyczne, którymi dysponuje Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych dotycz¹ przypadków osób ubezpieczonych (m.in. prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w tym tak¿e populacji emerytów
pozostaj¹cych w zatrudnieniu), którzy wyst¹pili o okreœlone œwiadczenia z tytu³u niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z okreœlonymi schorzeniami. Nie obejmuj¹
rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin, a tak¿e œwiadczeñ tzw. s³u¿b
mundurowych.
Wszystkie przytoczone w opracowaniu wielkoœci, tabele i wykresy stanowi¹
efekt dzia³alnoœci Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

14.1. Wydatki na œwiadczenia z ubezpieczeñ spo³ecznych
zwi¹zane z niezdolnoœci¹ do pracy
Analizê wydatków poniesionych na œwiadczenia zwi¹zane z niezdolnoœci¹ do pracy
spowodowan¹ przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby zaprezentowano na
podstawie wyników uzyskanych z badania przeprowadzonego za 2015 rok.
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Wydatki poniesione na œwiadczenia zwi¹zane z niezdolnoœci¹ do pracy z obszaru obs³ugiwanego przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych obejmuj¹:
• wydatki na renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy ³¹cznie z dodatkami pielêgnacyjnymi przys³uguj¹cymi z tytu³u tej niezdolnoœci, ponoszone ze œrodków Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUS),
• wydatki na renty socjalne, pokrywane ze œrodków bud¿etu pañstwa,
• wydatki na absencjê chorobow¹ czyli czasow¹ niezdolnoœæ do pracy z tytu³u choroby w³asnej osób ubezpieczonych w ZUS, tj. wynagrodzenia
wyp³acane w okresie niezdolnoœci do pracy z w³asnych œrodków przez pracodawcê oraz zasi³ki chorobowe wyp³acane przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych ze œrodków FUS,
• wydatki na œwiadczenia rehabilitacyjne z FUS,
• wydatki na rehabilitacjê lecznicz¹ w ramach prewencji rentowej ZUS, pokrywane z FUS.
W 2015 r. wydatki na œwiadczenia zwi¹zane z niezdolnoœci¹ do pracy wynios³y
³¹cznie 33 855,7 mln z³.
W strukturze wydatków ogó³em na œwiadczenia z tytu³u niezdolnoœci do pracy,
grupa niektórych chorób zakaŸnych i paso¿ytniczych generowa³a 0,6% ogó³u wydatków. W wydatkach na œwiadczenia, udzia³ wydatków z tytu³u przewlek³ego
wirusowego zapalenia w¹troby (B18) wyniós³ 0,1%, natomiast udzia³ w wydatkach
poniesionych na choroby zakaŸne i paso¿ytnicze – 22,2% wydatków w tej grupie
chorobowej.
Tabela 14.1.
Wydatki ogó³em na œwiadczenia zwi¹zane z niezdolnoœci¹ do pracy, poniesione w 2015 r.
Wyszczególnienie

Razem

Mê¿czyŸni

Kobiety

Kwota wyp³at w tys. z³
OGÓ£EM (A00-Z99)

33 855 733,0

18 211 960,2

15 643 772,8

w tym:
Niektóre choroby zakaŸne
i paso¿ytnicze (A00-B99)

220 539,7

127 717,2

92 822,5

w tym:
Przewlek³e wirusowe
zapalenie w¹troby B18

48 941,2

27 551,1

21 390,1

Analizuj¹c wydatki ogó³em na œwiadczenia, udzia³ wydatków poniesionych
w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ mê¿czyzn spowodowan¹ przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby by³ wy¿szy o 12,6 punktów procentowych od wydatków poniesionych w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ kobiet.
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W porównaniu z 2014 r. obserwujemy spadek wydatków poniesionych na œwiadczenia z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby o 6,3%. Wydatki na
renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy spowodowanej przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby spad³y o 3,3%, zaœ liczba osób pobieraj¹cych renty o 7,1%.
Wysoki spadek odnotowany zosta³ w przypadku wydatków na œwiadczenie rehabilitacyjne bo a¿ o 30,3%. Wydatki zwi¹zane z absencj¹ chorobow¹ by³y ni¿sze o
3,5%.
Tabela 14.2.
Wydatki na œwiadczenia zwi¹zane z niezdolnoœci¹ do pracy spowodowan¹ przewlek³ym
wirusowym zapaleniem w¹troby poniesione w 2015 r. wed³ug p³ci i rodzajów œwiadczeñ
Wyszczególnienie

Razem

Mê¿czyŸni

Kobiety

Razem

kwota wyp³at w tys. z³
OGÓ£EM

Mê¿czyŸni

Kobiety

w odsetkach

48 941,2

27 551,1

21 390,1

100,0

100,0

100,0

renty z tytu³u
niezdolnoœci do pracy

31 953,0

17 466,5

14 486,5

65,3

63,4

67,7

renty socjalne

1 363,9

811,4

552,5

2,8

2,9

2,6

œwiadczenie
rehabilitacyjne

3 913,6

2 198,6

1 715,0

8,0

8,0

8,0

absencja chorobowa

11 707,6

7 071,5

4 636,1

23,9

25,7

21,7

3,1

3,1

—

0,0

0,0

—

rehabilitacja lecznicza

W wydatkach ogó³em dominuj¹c¹ pozycjê stanowi³y wydatki na renty z tytu³u
niezdolnoœci do pracy. W 2015 r. renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy spowodowanej przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby pobiera³o 2,5 tys. osób na
³¹czn¹ kwotê 31 953,0 tys. z³, co stanowi³o blisko 2/3 wydatków z tytu³u tej
choroby.
Drug¹ znacz¹c¹ pozycj¹ w wydatkach by³y wydatki z tytu³u czasowej niezdolnoœci do pracy, ich udzia³ wyniós³ 23,9% w wysokoœci 11 707,6 tys. z³. Wydatki na
œwiadczenie rehabilitacyjne stanowi³y 8,0%, zaœ na renty socjalne by³y nieznacz¹ce i wynios³y 2,8%.
Analizuj¹c strukturê wydatków z tytu³u niezdolnoœci spowodowanej analizowan¹ jednostk¹ chorobow¹ wed³ug p³ci œwiadczeniobiorców i rodzajów œwiadczeñ, nie obserwujemy znacz¹cych przesuniêæ. Dominuj¹ wydatki poniesione
w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ mê¿czyzn. I tak, w przypadku absencji chorobowej
wydatki z tytu³u niezdolnoœci mê¿czyzn stanowi³y ponad 60% wydatków, zaœ
w przypadku rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy 54,7% wydatków na to œwiadczenie.
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Rycina. 14.1.
Struktura wydatków w 2015 r. na œwiadczenia zwi¹zane z niezdolnoœci¹ do pracy poniesione
z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby wed³ug p³ci i rodzajów œwiadczeñ.
Tabela 14.3.
Wydatki na renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy spowodowanej przewlek³ym wirusowym
zapaleniem w¹troby poniesione w 2015 r. wed³ug województw.
Województwa

OGÓ£EM

Kwota wyp³at w tys. z³

Kwota wyp³at w odsetkach

Razem

Mê¿czyŸni

Kobiety

Razem

Mê¿czyŸni

Kobiety

31 953,0

17 466,5

14 486,5

100,0

100,0

100,0

DOLNOŒL¥SKIE

2 687,8

1 633,8

1 054,0

8,4

9,3

7,3

KUJAWSKO-POMORSKIE

1 778,3

833,9

944,4

5,6

4,8

6,5

LUBELSKIE

2 252,3

774,8

1 477,5

7,0

4,4

10,2

LUBUSKIE

1 092,9

569,0

523,9

3,4

3,3

3,6

£ÓDZKIE

1 864,3

1 084,7

779,6

5,8

6,2

5,4

MA£OPOLSKIE

2 545,5

1 480,1

1 065,4

8,0

8,5

7,4

MAZOWIECKIE

4 560,4

2 206,7

2 353,7

14,3

12,6

16,2

OPOLSKIE
PODKARPACKIE

277,4

133,3

144,1

0,9

0,8

1,0

1 336,4

805,9

530,5

4,2

4,6

3,7

PODLASKIE

238,6

132,6

106,0

0,7

0,8

0,7

POMORSKIE

3 269,4

1 706,7

1 562,7

10,2

9,8

10,8

ŒL¥SKIE

4 121,3

2 772,3

1 349,0

12,9

15,9

9,3

990,4

511,3

479,1

3,1

2,9

3,3

ŒWIÊTOKRZYSKIE

827,4

369,5

457,9

2,6

2,1

3,2

WIELKOPOLSKIE

3 088,0

1 793,0

1 295,0

9,7

10,3

8,9

ZACHODNIOPOMORSKIE

1 022,6

658,9

363,7

3,2

3,7

2,5

WARMIÑSKO-MAZURSKIE
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Z analizy przestrzennego zró¿nicowania wydatków na renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy wynika, i¿ najwy¿szy udzia³ tych wydatków wyst¹pi³ w województwie mazowieckim (14,3%), w województwie œl¹skim (12,9%) oraz w województwie pomorskim (10,2%).
Przeciêtna wyp³ata na jednego rentobiorcê w skali roku 2015, z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby, wynios³a 13 004,92 z³.

14.2. Przyczyny czasowej niezdolnoœci do pracy
– absencja chorobowa
Absencja chorobowa, czyli czasowa niezdolnoœæ do pracy, finansowana jest,
w przypadku ubezpieczonych pracowników przez okreœlony w kodeksie pracy
czas (33 dni lub 14 dni w przypadku osób, które ukoñczy³y 50 rok ¿ycia) – jako
wyp³ata wynagrodzenia, póŸniej jako zasi³ek chorobowy z ubezpieczeñ spo³ecznych wyp³acany z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Pozosta³e grupy ubezpieczonych otrzymuj¹ zasi³ki chorobowe zgodnie z okreœlonymi przepisami.
Absencja chorobowa dokumentowana jest zaœwiadczeniem lekarskim o czasowej niezdolnoœci do pracy, wydawanym na druku ZUS ZLA. Dokument ten stanowi podstawê, przy spe³nieniu okreœlonych wymagañ, do wyp³aty wynagrodzenia
lub zasi³ku chorobowego. Na podstawie zawartych na zaœwiadczeniu lekarskim
informacji, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych prowadzi badania statystyczne cech
demograficznych osób otrzymuj¹cych zaœwiadczenia lekarskie, jak te¿ przyczyn
chorobowych absencji chorobowej.
W 2015 r. w Rejestrze zaœwiadczeñ lekarskich KSI ZUS zosta³o zarejestrowanych 18 311,6 tys. zaœwiadczeñ lekarskich o czasowej niezdolnoœci do pracy
z tytu³u choroby w³asnej, wydanych osobom ubezpieczonym w ZUS na ³¹czn¹
liczbê 226 717,9 tys. dni absencji chorobowej. Z tytu³u chorób zaliczanych do
grupy niektórych chorób zakaŸnych i paso¿ytniczych odnotowano 277,4 tys.
zaœwiadczeñ lekarskich na ³¹czn¹ liczbê 2 039,4 tys. dni absencji chorobowej.
Przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby stanowi³o przyczynê wydania zaœwiadczeñ lekarskich w 15,0 tys. przypadków na ³¹czn¹ liczbê 183,6 tys. dni absencji
chorobowej.
W porównaniu z 2014 r., liczba zaœwiadczeñ lekarskich wystawionych w zwi¹zku
z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby, spad³a o 6,1%. Liczba zaœwiadczeñ wystawionych kobietom by³a ni¿sza o 7,4%, zaœ wystawionych mê¿czyznom
o 5,2%. Liczba dni absencji równie¿ by³a ni¿sza, o 9,7%. Zdecydowanie – rok do
roku – absencja kobiet spad³a o 15,0%, zaœ mê¿czyzn o 5,9%.
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Tabela 14.4.
Absencja chorobowa z tytu³u choroby w³asnej osób ubezpieczonych w ZUS w 2015 r.
Wyszczególnienie

Liczba dni absencji
chorobowej
w tys.
Ogó³em

w tym:
Mê¿czyŸni

Liczba zaœwiadczeñ
lekarskich
w tys.
Ogó³em

Kobiety

OGÓ£EM (A00-Z99) 226 717,9 96 753,5 129 839,0 18 311,6

w tym:
Niektóre choroby
zakaŸne i paso¿ytni- 2 039,4
cze (A00-B99)
w tym:
Przewlek³e wirusowe
zapalenie w¹troby
B18

183,6

w tym:

Przeciêtna d³ugoœæ
zaœwiadczenia
lekarskiego w dniach
Ogó³em

Mê¿czyŸni

Kobiety

8 336,9

9 963,8

w tym:
Mê¿czyŸni

Kobiety

12,38

11,61

13,03

1 089,7

948,2

277,4

137,0

140,1

7,35

7,95

6,77

111,3

72,3

15,0

9,0

6,0

12,27

12,43

12,05

Przeciêtna d³ugoœæ zaœwiadczenia lekarskiego z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby w 2015 r. wynios³a 12,27 dni.
Jak wynika z przedstawionych danych, zaœwiadczenia lekarskie wydane z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby najczêœciej wystawiane by³y
na okres do 10 dni – 52,5% zaœwiadczeñ opiewa³o na tak¹ liczbê dni. Wysoki
odsetek, tj. 43,2% zaœwiadczeñ lekarskich by³ wystawiony na okres 11-30 dni.
Tabela 14.5.
Liczba zaœwiadczeñ lekarskich wystawionych z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby wed³ug d³ugoœci absencji chorobowej
Wyszczególnienie

Ogó³em liczba
zaœwiadczeñ
lekarskich

w tym liczba zaœwiadczeñ
o orzeczonej d³ugoœci
absencji chorobowej w dniach
1-10

11-30

31-35

36-50

51-90

91 i wiêcej

liczba zaœwiadczeñ

14 959

7 849

6 456

413

171

60

5

w odsetkach

100,0

52,5

43,2

2,8

1,1

0,4

0,0

Z powy¿szych danych wynika, ¿e prawie 96% zaœwiadczeñ lekarskich wystawionych z powodu wirusowego zapalenia w¹troby to zaœwiadczenia o d³ugoœci
do 30 dni.
W 2015 r. przeciêtna absencja skumulowana (suma dni absencji w roku dla
danej osoby) wynios³a ogó³em 36,81 dnia, a liczba osób, którym wystawiono
przynajmniej jedno zaœwiadczenie lekarskie to 6 154,6 tys. ubezpieczonych.

14. Przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby jako przyczyna niezdolnoœci...

259

Liczba ubezpieczonych, którym w 2015 r. wystawiono choæ jedno zaœwiadczenie z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby, wynios³a 6,3 tys.
osób. D³ugoœæ absencji chorobowej skumulowanej w roku, krótsza od d³ugoœci
absencji ogó³em o ok. 8 dni, wynios³a 29,12 dnia.
Porównuj¹c z 2014 r., liczbê osób, którym wystawiono przynajmniej jedno
zaœwiadczenie z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby, obserwowany jest spadek o 5,9%, z tego liczby mê¿czyzn o 7,4%, zaœ liczby kobiet o 3,5%.
Przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby to choroba osób w wieku od 20 do
59 lat. Dotyczy to zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet. Spowodowa³a ona absencjê
chorobow¹ 27,6% osób w wieku 30-39 lat. Przy czym, obserwujemy w tym przedziale wiekowym najwiêkszy odsetek mê¿czyzn – 29,5%, natomiast najwiêkszy
odsetek kobiet w przedziale wiekowym 50-59 lat – 30,2%. Tak te¿, najwy¿szy odsetek dni absencji chorobowej zosta³ wykorzystany zarówno przez kobiety – 36,7%
(26,6 tys. dni), jak i przez mê¿czyzn – 27,0% (30,0 tys. dni) w wieku 50-59 lat.
Tabela 14.6.
WskaŸnik liczby dni absencji chorobowej z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia
w¹troby osób ubezpieczonych w ZUS, w przeliczeniu na 1 tys. osób objêtych ubezpieczeniem zdrowotnym w poszczególnych województwach
Wyszczególnienie

Liczba dni absencji
chorobowej z tytu³u
B18

WskaŸnik liczby dni absencji
chorobowej na 1 tys. osób
objêtych obowi¹zkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym

183 599

11,539

DOLNOŒL¥SKIE

19 548

16,174

KUJAWSKO-POMORSKIE

11 043

13,021

LUBELSKIE

7 727

9,607

OGÓ£EM
w tym:

LUBUSKIE

6 561

16,174

£ÓDZKIE

14 258

13,548

MA£OPOLSKIE

12 563

9,745

MAZOWIECKIE

19 626

8,372

OPOLSKIE

2 297

6,066

PODKARPACKIE

4 212

5,296

PODLASKIE

1 227

2,822

POMORSKIE

12 238

13,075

ŒL¥SKIE

29 431

15,290

ŒWIÊTOKRZYSKIE

8 144

17,358

WARMIÑSKO-MAZURSKIE

6 238

10,629

WIELKOPOLSKIE

18 691

12,854

ZACHODNIOPOMORSKIE

6 007

8,563
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W ocenie poziomu absencji chorobowej istotny jest wskaŸnik liczby dni absencji chorobowej w przeliczeniu na 1 tys. osób objêtych obowi¹zkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. WskaŸnik liczby dni absencji chorobowej spowodowanej przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby na 1 tys. objêtych obowi¹zkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2015 r. wyniós³ 11,539 dnia. Najwy¿szy
obserwujemy w województwie œwiêtokrzyskim (17,358 dnia), lubuskim i dolnoœl¹skim (po 16,174 dnia) oraz œl¹skim (15,290 dnia).
Jak ju¿ wspomniano, przeciêtna d³ugoœæ absencji chorobowej w 2015 r.
wynios³a 36,81 dnia, a w przypadku przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby
– 29,12 dnia. Rozk³ad przeciêtnej d³ugoœci absencji chorobowej i jej zró¿nicowanie w poszczególnych województwach ilustruje rycina 14.2.

Rycina 14.2.
Przeciêtna d³ugoœæ absencji chorobowej w 2015 r. z tytu³u przewlek³ego wirusowego
zapalenia w¹troby osób ubezpieczonych w ZUS, w poszczególnych województwach.

14.3. Krótkoterminowa niezdolnoœæ do pracy – orzeczenia
uprawniaj¹ce do œwiadczenia rehabilitacyjnego
Po wyczerpaniu zasi³ku chorobowego, ubezpieczonemu, który nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuj¹ odzyskanie
zdolnoœci do pracy, przys³uguje œwiadczenie rehabilitacyjne. Œwiadczenie rehabilitacyjne przys³uguje przez okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy. Orzeczenie
przyznaj¹ce to œwiadczenie mo¿e byæ wydane w wyniku badañ w sprawie ustale-
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nia uprawnieñ do œwiadczenia rehabilitacyjnego, badañ dla celów rentowych lub
w zwi¹zku z kontrol¹ prawid³owoœci orzekania o czasowej niezdolnoœci do pracy
z powodu choroby.
W 2015 r. orzeczenia pierwszorazowe lekarzy orzeczników, w których ustalone zosta³o uprawnienie do œwiadczenia rehabilitacyjnego, otrzyma³o 97 308 osób.
Z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby (B18) takie orzeczenie otrzyma³o 301 osób.
W przypadku orzeczeñ ponownych, w których ustalono uprawnienie do œwiadczenia rehabilitacyjnego, orzeczenia wydane w zwi¹zku z chorob¹ B18 stanowi³y
42,0 % orzeczeñ ponownych wydanych w zwi¹zku z chorobami zakaŸnymi i paso¿ytniczymi.
W zwi¹zku z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby, z ogó³u wydanych
orzeczeñ pierwszorazowych, uprawniaj¹cych do œwiadczenia rehabilitacyjnego,
34,2% wydano osobom w wieku 50-59 lat. Wysoki odsetek – 27,2% orzeczeñ
– wydano tak¿e osobom w wieku 30-39 lat.

Rycina 14.3.
Orzeczenia pierwszorazowe, uprawniaj¹ce do œwiadczenia rehabilitacyjnego wed³ug p³ci
i wieku badanych.

Najwy¿szy odsetek orzeczeñ, uprawniaj¹cych do œwiadczenia rehabilitacyjnego w zwi¹zku z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby, wydano na okres
od 4 do 6 miesiêcy, tj. 69,1 %. Na okres do 3 miesiêcy oraz od 7 do 9 miesiêcy
wydano po 11,6% orzeczeñ.
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14.4. Przyczyny d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy
w orzeczeniach pierwszorazowych, wydawanych
przez lekarzy orzeczników dla celów rentowych
W myœl obowi¹zuj¹cych przepisów, orzeczenia o niezdolnoœci do pracy wydane
przez lekarzy orzeczników ZUS stanowi¹ podstawê do przyznania renty z tytu³u
niezdolnoœci do pracy. W zale¿noœci od charakteru i stopnia naruszenia sprawnoœci organizmu oraz rokowañ odzyskania zdolnoœci do pracy, lekarz orzecznik ustala
trwa³¹ lub okresow¹ niezdolnoœæ do pracy. W 2015 r. lekarze orzecznicy wydali
ogó³em 44 046 orzeczeñ pierwszorazowych ustalaj¹c niezdolnoœæ do pracy dla
celów rentowych.
Z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby wydano 90 orzeczeñ
pierwszorazowych, ich liczba w porównaniu z 2014 r. spad³a o 20,4%.
Tabela 14.7.
Orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników ZUS dla celów rentowych w 2015 r.
Wyszczególnienie

orzeczenia pierwszorazowe
Ogó³em

OGÓ£EM (A00-Z99)
w tym:
Niektóre choroby
zakaŸne i paso¿ytnicze
(A00-B99)
w tym:
przewlek³e wirusowe
zapalenie w¹troby
B18

w tym:

orzeczenia ponowne
Ogó³em

Mê¿czyŸni

Kobiety

44 046

27 979

15 261

334

220

90

48

w tym:
Mê¿czyŸni

Kobiety

206 696

136 927

69 161

102

1 148

741

404

42

577

329

248

Ponowne badanie rencistów umo¿liwia ustalenie zmian stanu zdrowia badanych po up³ywie czasu okreœlonego w poprzednim orzeczeniu. Z regu³y badaniom
ponownym poddawani s¹ renciœci maj¹cy orzeczenie o niezdolnoœci do pracy na
czas okreœlony. Ich wynikiem jest utrzymanie, zmiana poprzednio orzeczonego
stopnia niezdolnoœci do pracy lub stwierdzenie braku niezdolnoœci do pracy.
Badania te przeprowadzane s¹ przez lekarzy orzeczników ZUS na wniosek zainteresowanego, wystêpuj¹cego o ponowne stwierdzenie niezdolnoœci do pracy,
po przedstawieniu przez niego dokumentacji medycznej.
W przypadku rencistów z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby w 2015 r.
wydano 577 orzeczeñ ponownych, w porównaniu z 2014 r. – mniej o 15,9%.
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Zarówno orzeczenia pierwszorazowe jak i ponowne dotyczy³y w wiêkszej liczbie
przypadków mê¿czyzn.
Orzekaj¹c o niezdolnoœci do pracy lekarze orzecznicy ustalaj¹ zwi¹zek przyczynowy niezdolnoœci do pracy z okolicznoœci¹ jej powstania. Rozró¿niamy trzy
rodzaje okolicznoœci:
• ogólny stan zdrowia,
• wypadki przy pracy,
• choroby zawodowe.
Najczêœciej niezdolnoœæ do pracy zwi¹zana jest z ogólnym stanem zdrowia.
W 2015 r. takie orzeczenie otrzyma³o 96,8% osób badanych dla celów rentowych
po raz pierwszy. W grupie badanych, w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ do pracy spowodowan¹ przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby, wydano 14,8% orzeczeñ
(pierwszorazowych i ponownych) w zwi¹zku z chorob¹ zawodow¹. Udzia³ orzeczeñ wydanych kobietom w zwi¹zku z chorob¹ zawodow¹ w populacji badanych
– w zwi¹zku z t¹ okolicznoœci¹ – wyniós³ 78,8%. Natomiast tylko w populacji
badanych kobiet z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby, orzeczenia
w zwi¹zku z chorob¹ zawodow¹ otrzyma³o 26,9% kobiet.
Tabela 14.8.
Struktura orzeczeñ (pierwszorazowych i ponownych) wydanych przez lekarzy orzeczników
ZUS dla celów rentowych z tytu³u przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby wed³ug
p³ci i wieku badanych.
Wiek ubezpieczonych

Orzeczenia pierwszorazowe

Orzeczenia ponowne

Ogó³em

Mê¿czyŸni

Kobiety

Ogó³em

Mê¿czyŸni

Kobiety

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20 - 29

3,3

4,2

2,4

0,9

1,5

0,0

30 - 39

18,9

22,9

14,3

7,6

9,4

5,2

40 - 49

27,8

35,4

19,0

19,9

22,5

16,5

50 - 59

44,4

35,4

54,8

54,8

50,2

60,9

5,6

2,1

9,5

16,8

16,4

17,4

OGÓ£EM

60 lat i wiêcej

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e zarówno orzeczenia pierwszorazowe
jak i ponowne najczêœciej wydawane by³y osobom z przedzia³u wieku 50-59 lat.
Wysoki odsetek wydawanych orzeczeñ wyst¹pi³ tak¿e w przypadku badanych
w wieku od 40 do 49 lat. W populacji kobiet, orzeczenia zarówno pierwszorazowe
jak i ponowne, wydawano najczêœciej kobietom z grupy wiekowej 50-59 lat.
Równie¿ w populacji mê¿czyzn najwiêkszy odsetek stanowili badani ponownie
z tej grupy wiekowej.
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Rycina 14.4.
Struktura orzeczeñ pierwszorazowych i ponownych wydanych w 2015 r. dla celów rentowych, w zwi¹zku z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby wed³ug p³ci i wieku

W grupie badanych, którzy w 2015 r. otrzymali orzeczenie pierwszorazowe
o niezdolnoœci do pracy spowodowanej przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby, uznano za ca³kowicie niezdolne do pracy 22 osoby i za czêœciowo niezdolnych do pracy 68 osób. W grupie badanych ponownie, 8 osób uznano za ca³kowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, 86 osób otrzyma³o orzeczenie o ca³kowitej niezdolnoœci do pracy oraz 483 osoby uznano za czêœciowo
niezdolne do pracy.
Poza ustaleniem stopnia niezdolnoœci do pracy i jej okolicznoœci, do zadañ
lekarzy orzeczników nale¿y równie¿ ustalenie okresu wa¿noœci orzeczenia o niezdolnoœci do pracy. Po up³ywie przewidywanego czasu trwania niezdolnoœci do
pracy, dalsze prawo do renty uzale¿nione jest od wydania nowego orzeczenia
przez lekarza orzecznika na wniosek osoby zainteresowanej. Gdy naruszenie
sprawnoœci organizmu nie rokuje poprawy, wówczas lekarz orzecznik wydaje
orzeczenie na czas nieokreœlony (bezterminowo).
W 2015 r. najwiêkszy odsetek orzeczeñ pierwszorazowych rentowych z tytu³u
przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby by³ wydany na okres od 13 do
24 miesiêcy. Na czas nieokreœlony wydano – 1,1% orzeczeñ. Orzeczenia z okresem wa¿noœci do 9 miesiêcy stanowi³y 17,8%.
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Rycina 14.5.
Struktura orzeczeñ pierwszorazowych wydanych w 2015 r. dla celów rentowych, w zwi¹zku
z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby, wed³ug okresu wa¿noœci orzeczenia

Analizuj¹c przestrzenne zró¿nicowanie orzeczeñ pierwszorazowych i ponownych z ustalonym stopniem niezdolnoœci do pracy spowodowanej przewlek³ym
wirusowym zapaleniem w¹troby, obserwujemy stosunkowo wysoki procent orzeczeñ w województwach: ma³opolskim (18,8%), œl¹skim (12,3%) oraz mazowieckim
(12,1%). Natomiast w województwie podlaskim wydano zaledwie 5 orzeczeñ,
a w województwie opolskim – 4 orzeczenia. Przewa¿nie wiêksz¹ liczbê orzeczeñ
w poszczególnych województwach przyznawano mê¿czyznom.

Podsumowanie
W 2015 r. przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby generowa³o wydatki na œwiadczenia z tytu³u niezdolnoœci do pracy w wysokoœci 48,9 mln z³ (tj. 0,1%).
W wydatkach poniesionych w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ do pracy spowodowan¹
przewlek³ym zapaleniem w¹troby, dominowa³y wydatki na renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy w kwocie 32,0 mln z³. Drug¹ znacz¹c¹ pozycjê w wysokoœci
1,7 mln z³ stanowi³y wydatki z tytu³u absencji chorobowej.
Analiza wed³ug p³ci œwiadczeniobiorców i rodzajów œwiadczeñ przyznanych
w zwi¹zku z niezdolnoœci¹ do pracy spowodowan¹ przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby, wyraŸnie wskazuje na wy¿szy odsetek mê¿czyzn.
W porównaniu z 2014 r. odnotowano spadek liczby ubezpieczonych – którym
w 2015 r. wystawione zosta³o przynajmniej jedno zaœwiadczenie lekarskie
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z tytu³u przewlek³ego zapalenia w¹troby – o 5,9%, spadek liczby zaœwiadczeñ
lekarskich o 6,1% zaœ liczby dni absencji chorobowej o 9,7%.
W 2015 r. lekarze orzecznicy ZUS wydali 667 orzeczeñ (pierwszorazowych
i ponownych) badanym, w zwi¹zku z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby. W porównaniu z 2014 r. wydano tych orzeczeñ mniej, o 16,5%.

Rycina 14.6.
Liczba orzeczeñ pierwszorazowych i ponownych wydanych w 2015 r. dla celów
rentowych, w zwi¹zku z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby, wed³ug
p³ci osób badanych i województw
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CHOROBOWOŒÆ HOSPITALIZOWANA
MIESZKAÑCÓW POLSKI
Z POWODU WIRUSOWEGO ZAPALENIA
W¥TROBY TYPU C
Dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP-PZH,
Dr n. przyr. Pawe³ Goryñski, Jakub Stokwiszewski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Informacje o przyczynach i czêstoœci hospitalizacji ludnoœci s¹, niezale¿nie
od swojego znaczenia dla potrzeb administracyjnych, jednym z wa¿niejszych
elementów wykorzystywanych w analizie zdrowia populacji. Niew¹tpliw¹ zalet¹
danych o hospitalizacji jest wiarygodnoœæ diagnozy, która jest bardziej poprawna ni¿ pochodz¹ce z innych Ÿróde³, takich jak badanie umieralnoœci, zg³aszalnoœci w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej czy te¿ z badañ ankietowych. Zatem
informacje dotycz¹ce osób hospitalizowanych stanowi¹ wa¿ny element w ocenie
problemów zdrowotnych ludnoœci. S¹ one tak¿e niezbêdne dla osób zajmuj¹cych
siê zarz¹dzaniem w ochronie zdrowia. Koszty leczenia szpitalnego obejmuj¹
bowiem znaczn¹ (ok. 50%) czêœæ wydatków przeznaczonych na ochronê zdrowia
ludnoœci niezale¿nie od istniej¹cego systemu.
Celem prezentowanego opracowania by³a analiza chorobowoœci hospitalizowanej z powodu wirusowego zapalenia w¹troby typu C (WZW C) ludnoœci Polski
wg p³ci, wieku, miejsca zamieszkania w miastach lub na wsi a tak¿e województwa zamieszkania w latach 2010-2014.

15.1. Materia³ i metody
W analizie wykorzystano dane zbierane w ramach Ogólnopolskiego Badania
Chorobowoœci Szpitalnej Ogólnej, które jest prowadzone w ramach Programu
Badañ Statystycznych Statystyki Publicznej przygotowywanego corocznie przez
G³ówny Urz¹d Statystyczny i zatwierdzanego przez Prezesa Rady Ministrów.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Pañstwowy Zak³ad Higieny od 1979 r.
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prowadzi nadzór merytoryczny nad tym badaniem, w tym tak¿e prowadzi analizê
zbieranych informacji oraz archiwizowanie baz danych.
Badanie Chorobowoœci Szpitalnej Ogólnej obejmuje osoby leczone we wszystkich szpitalach z wyj¹tkiem szpitali psychiatrycznych oraz szpitali podlegaj¹cych MON, MSW oraz Ministerstwu Sprawiedliwoœci (szpitale wiêzienne).
Kompletnoœæ przekazywanych danych do badania w latach 2010 -2014 przedstawiono w tabeli 15.1. (procent uczestnicz¹cych szpitali).
Tabela 15.1.
Kompletnoœæ przekazywanych danych do badania w latach 2010-2014
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

% szpitali

92,4

94,5

91,5

91,9

92,1

Za osobê hospitalizowan¹ z powodu WZW C uznawano tego pacjenta, który
mia³ podan¹ jako chorobê zasadnicz¹ przyjêcia na oddzia³ (pierwszy lub nastêpny)
ostre wirusowe zapalenie w¹troby typu C (ICD 10 – B17.1) albo przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby typu C (B18.2). Na podstawie rekordów wypisowych
dla ka¿dego roku okreœlono liczbê hospitalizacji osób z danym rozpoznaniem.
Poniewa¿ osoba z WZW C mog³a byæ hospitalizowana w ci¹gu roku wiêcej ni¿
jeden raz, oszacowano równie¿ liczbê osób, które by³y hospitalizowane z powodu
WZW C identyfikuj¹c pierwsz¹ hospitalizacjê w danym roku. Poniewa¿ wypisowy
rekord pacjentów nie posiada unikalnego identyfikatora osobowego jakim jest
numer PESEL, zastosowano identyfikator przybli¿ony, który sk³ada³ siê z trzech
elementów: daty urodzenia, kodu p³ci oraz kodu TERYT okreœlaj¹cego miejsce
zamieszkania z dok³adnoœci¹ do gminy.
Dla analizowanych lat obliczono wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej rzeczywiste, natomiast dla województw równie¿ standaryzowane wzglêdem
wieku. Do standaryzacji wspó³czynników stosowano metodê bezpoœredni¹. Jako
standardow¹ strukturê wieku przyjêto tak zwan¹ strukturê europejsk¹, jednakow¹ dla mê¿czyzn i kobiet, stosowan¹ miêdzy innymi przez Europejskie Biuro
Regionalne WHO.

15.2. Chorobowoœæ hospitalizowana mieszkañców Polski
z powodu WZW C
Wirusowe zapalenie w¹troby typu C w latach 2010-2014 by³o przyczyn¹ hospitalizacji oko³o 10 tys. mieszkañców Polski w ci¹gu roku (od 9,5 tys. w 2013 r. do
11,6 tys. w 2010 r.). Przeciêtny roczny wspó³czynnik chorobowoœci hospitalizowanej w latach 2010-2014 wynosi³ 26,7/100 tys. ludnoœci. W ogromnej wiêkszoœci
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u osób tych wystêpowa³o zapaleniem w¹troby przewlek³e, by³o ono przyczyn¹
hospitalizacji 98,5-98,8% pacjentów z WZW C. W sumie, w analizowanym piêcioletnim okresie odnotowano oko³o 87,9 tys. przypadków hospitalizacji z powodu
WZW C co oznacza, ¿e osoba z tym rozpoznaniem by³a w ci¹gu roku hospitalizowana przeciêtnie 1,7 razy.
Tabela 15.2.
Liczba hospitalizacji osób z WZW C wg p³ci i wieku w latach 2010-2014
Rok

Wiek w latach

Mê¿czyŸni

Kobiety

Ogó³em

2010

0-24

1 695

1 074

2 769

25-44

3 787

2 517

6 304

45-64

4 072

4 401

8 473

2011

2012

2013

2014

Razem

65+

634

1 092

1 726

Ogó³em

10 188

9 084

19 272

0-24

1 356

950

2 306

25-44

3 256

2 070

5 326

45-64

3 761

4 252

8 013

65+

706

1 222

1 928

Ogó³em

9 079

8 494

17 573

0-24

904

839

1 743

25-44

3 030

2 230

5 260

45-64

3 747

4 435

8 182

65+

811

1 218

2 029

Ogó³em

8 492

8 722

17 214

0-24

732

719

1 451

25-44

2 855

2 203

5 058

45-64

3 621

4 064

7 685

65+

672

1 297

1 969

Ogó³em

7 880

8 283

16 163

0-24

679

576

1 255

25-44

3 217

2 386

5 603

45-64

4 147

4 287

8 434

65+

984

1 354

2 338

Ogó³em

9 027

8 603

17 630

0-24

5 366

4 158

9 524

25-44

16 145

11 406

27 551

45-64

19 348

21 439

40 787

65+

3 807

6 183

9 990

Ogó³em

44 666

43 186

87 852
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Wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej s¹ najwy¿sze u osób w wieku
45-64 lata, maj¹ zbli¿one wartoœci w grupach wieku 25-44 lata oraz 65 lat
i wiêcej, a najni¿sze s¹ u osób w wieku poni¿ej 25 lat (Ryc. 15.1.). We wszystkich grupach wieku wspó³czynniki by³y najwy¿sze w 2010 r., natomiast w okresie
2011-2014 ich poziom by³ ustabilizowany, z wyj¹tkiem grupy najm³odszej, w której wspó³czynniki mia³y wyraŸny trend spadkowy.

Rycina 15.1.
Wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej z powodu WZW C wg wieku w latach 2010-2014, mê¿czyŸni i kobiety razem

Ogólny wspó³czynnik chorobowoœci hospitalizowanej mê¿czyzn i kobiet mia³
zbli¿on¹ wartoœæ, przy czym u osób m³odszych, w wieku poni¿ej 45 lat, wspó³czynnik chorobowoœci mê¿czyzn by³ wy¿szy ni¿ kobiet, w wieku poni¿ej 25 lat
o 23% a w wieku 25-44 lata o 37%, natomiast w starszych grupach wieku nieznacznie wy¿sze, o 2-3%, by³y wspó³czynniki dla kobiet (Ryc. 15.2.).
Osoby mieszkaj¹ce w miastach by³y leczone w szpitalach z powodu WZW C a¿
o 70% czêœciej ni¿ mieszkaj¹ce na wsi, przy czym wielkoœæ tej nadwy¿ki zwiêksza³a siê wraz z wiekiem i o ile w najm³odszej grupie osób poni¿ej 25 lat wynosi³a 19% wœród mê¿czyzn i 33% wœród kobiet, to w przypadku osób w wieku 65 lat
i starszych w obu grupach p³ci nadwy¿ka ta by³a dwukrotna (Ryc. 15.3.).
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Rycina 15.2.
Œrednioroczne wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej z powodu WZW C wg p³ci
i wieku w latach 2010-2014

Rycina 15.3.
Œrednioroczne wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej z powodu WZW C mê¿czyzn
(M) i kobiet (K) wg wieku i miejsca zamieszkania w latach 2010-2014
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W miastach obserwuje siê wyraŸny wzrost chorobowoœci hospitalizowanej
wraz ze wzrostem wielkoœci miast, z tym, ¿e wspó³czynniki dla mieszkañców
miast o liczbie ludnoœci od 200 do 500 tys. by³y wy¿sze, zw³aszcza w przypadku
kobiet, ni¿ wspó³czynniki dla mieszkañców miast najwiêkszych, powy¿ej 500
tys. ludnoœci (Ryc. 15.4.).

Rycina 15.4.
Œrednioroczne standaryzowane wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej z powodu
WZW C mê¿czyzn i kobiet na wsi i w miastach o ró¿nej wielkoœci w latach 2010-2014

Wystêpuje bardzo du¿e zró¿nicowanie wojewódzkie w czêstoœci hospitalizacji z powodu WZW C. Zdecydowanie najczêœciej byli hospitalizowani mieszkañcy
woj. kujawsko-pomorskiego i œwiêtokrzyskiego a najrzadziej woj. zachodniopomorskiego i ró¿nica poziomów wspó³czynników jest ponad piêciokrotna (Ryc. 15.5.).
Wielkoœæ tego zró¿nicowania nie wynika³a z ró¿nic w strukturze wieku mieszkañców poszczególnych województw co potwierdzaj¹ ró¿nice miêdzy wspó³czynnikami standaryzowanymi wzglêdem wieku. Wspó³czynniki chorobowoœci kobiet
w woj. kujawsko-pomorskim i œwiêtokrzyskim by³y wy¿sze od ogólnopolskich
o ponad 90% a nadwy¿ka wœród mê¿czyzn by³a mniejsza i wynosi³a odpowiednio
78% i 59% (Ryc. 15.6.). Z drugiej strony w woj. zachodniopomorskim wspó³czynniki
chorobowoœci kobiet i mê¿czyzn by³y o dwie trzecie ni¿sze od wspó³czynników
ogólnopolskich. Tak wiêc, nawet po standaryzacji wspó³czynników, ró¿nica
w poziomie chorobowoœci hospitalizowanej w skrajnych województwach by³a
ponad piêciokrotna. Warto zauwa¿yæ, ¿e w dwóch województwach tzn. œwiêto-
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krzyskim i kujawsko-pomorskim wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej
kobiet by³y wy¿sze ni¿ mê¿czyzn. Z drugiej strony w woj. lubuskim wspó³czynnik
chorobowoœci mê¿czyzn by³ o 56% wy¿szy ni¿ kobiet.

Rycina 15.5.
Œrednioroczne rzeczywiste wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej z powodu WZW
C wg województwa zamieszkania w latach 2010-2014

Rycina 15.6.
Œrednioroczne standaryzowane wzglêdem wieku wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej z powodu WZW C wg p³ci i województwa zamieszkania w latach 2010-2014
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Podsumowanie
Wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej WZW C ogó³em w Polsce w latach
2010-2014 mia³y tendencjê spadkow¹ we wszystkich grupach wieku, ale najbardziej u najm³odszych (poni¿ej 25 lat). Wspó³czynniki hospitalizacji mê¿czyzn
i kobiet by³y zbli¿one choæ w poszczególnych grupach wieku sytuacja by³a zró¿nicowana, z przewag¹ hospitalizacji mê¿czyzn do 44 roku ¿ycia. Dane amerykañskie wskazuj¹ na konsekwentnie czêstsz¹ hospitalizacjê mê¿czyzn we wszyst1
kich grupach wieku . Równoczeœnie dane amerykañskie dotycz¹ce hospitalizacji
s¹ na znacznie wy¿szym poziomie ni¿ dane polskie i najni¿sze wspó³czynniki
obserwowane tam w poszczególnych, analizowanych latach dla ró¿nych grup
wieku nie schodzi³y poni¿ej 100 hospitalizowanych na 100 tys. ludnoœci.
Charakterystyczna dla danych polskich jest, niezale¿nie od p³ci, czêstsza hospitalizacja mieszkañców miast ni¿ wsi oraz wyraŸny wzrost czêstoœci hospitalizacji wraz ze wzrostem wielkoœci miast. WyraŸnie zarysowane s¹ te¿ ró¿nice
terytorialne, jeœli chodzi o województwo zamieszkania hospitalizowanych z powodu WZW C. I tak w województwie zachodniopomorskim wspó³czynniki chorobowoœci hospitalizowanej zarówno mê¿czyŸni jak i kobiety s¹ ponad piêciokrotnie wy¿sze ni¿ w kujawsko-pomorskim.
W koñcu nale¿y zaznaczyæ, ¿e w ogromnej wiêkszoœci, u osób hospitalizowanych wystêpowa³o zapalenie w¹troby przewlek³e, by³o ono przyczyn¹ hospitalizacji 98,5-98,8% pacjentów z WZW C.

1

Hepatitis C Annual Report http://new.dhh.louisiana.gov/assets/oph/Center-PHCH/
Center-CH/infectious-epi/Annuals/LaIDAnnual_HepC.pdf
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PODSUMOWANIE
Dr n. med. Jakub Gierczyñski, MBA,
Dr n. med. Anita Gêbska-Kuczerowska,
Prof. dr hab. n. med. Miros³aw J. Wysocki
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Monografia pt. „Aspekty systemowe i ekonomiczne WZW typu C w Polsce
z perspektywy zdrowia publicznego” zosta³a zrealizowana w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu KIK/35, jako uzupe³nienie i kontynuacja pierwszej monografii pt. „Projekt KIK/35 – Zapobieganie zaka¿eniom HCV, jako przyk³ad zintegrowanych dzia³añ w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zaka¿eñ krwiopochodnych w Polsce”.
Intencj¹ niniejszej monografii by³o zebranie aktualnych danych i stanowisk
kluczowych interesariuszy systemowych, którzy zgodnie z zasadami zdrowia publicznego odgrywaj¹ istotn¹ rolê na etapie edukacji, profilaktyki, monitoringu
epidemiologicznego, zapobiegania, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki
spo³ecznej oraz tworzenia polityki zdrowotnej w zakresie WZW typu C. Tak, jak
napisano w przedmowie zaproszenie do udzia³u w monografii wystosowane przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH zosta³o przyjête przez Szwajcarsk¹
Agencjê ds. Rozwoju i Wspó³pracy, Ministerstwo Zdrowa, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencjê Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, G³ównego Inspektora
Sanitarnego, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Fundacjê Gwiazda Nadziei, Koalicjê Hepatologiczn¹, Polsk¹ Grupê Ekspertów oraz Polskie Stowarzyszenie Pielêgniarek Epidemiologicznych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e 32 autorów rozdzia³ów mia³o
pe³n¹ niezale¿noœæ w przygotowaniu kontrybucji naukowej z zakresu swoich dzia³añ i badañ zwi¹zanych z WZW typu C. Ka¿dy z piêtnastu rozdzia³ów blisko 300
stronicowej monografii dostarcza aktualnych i wiarygodnych danych, w wiêkszoœci publikowanych po raz pierwszy.
Poni¿ej przytoczono najwa¿niejsze wnioski i zalecenia z poszczególnych rozdzia³ów przedstawiaj¹ce szerok¹ perspektywê interesariuszy systemowych dotycz¹c¹ WZW C, jako jednego z najwiêkszych wyzwañ dla zdrowia publicznego
w Polsce i na œwiecie.
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Z perspektywy miêdzynarodowej przedstawionej w rozdziale autorstwa Pani
Eriki Placelli, doradczyni ds. zdrowia dla regionu Europy Wschodniej i Azji Centralnej, Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Wspó³pracy fundamentalnym jest
aktywne partycypowanie wszystkich kluczowych interesariuszy systemowych
w opracowaniu i wdra¿aniu narodowej strategii w zapobieganie zaka¿eniom HCV.
Szczególne znaczenie w tym procesie ma g³os i dzia³ania œrodowisk pacjentów.
Specjalna uwaga powinna byæ poœwiêcona równie¿ bezpoœrednim beneficjentom
strategii narodowej – kobietom w ci¹¿y, iniekcyjnym u¿ytkownikom narkotyków,
lekarzom, pielêgniarkom, pracownikom medycznym oraz pacjentom i ich rodzinom. Zalecany jest dalszy rozwój akredytowanych szkoleñ personelu medycznego
oraz pracowników us³ug pozamedycznych. Nale¿y prowadziæ kampaniê uœwiadamiaj¹c¹ problem zaka¿enia HCV oraz przeciwdzia³aæ dyskryminacji osób zaka¿onych HCV. Zalecane jest przygotowanie odpowiednich ram prawnych oraz finansowych umo¿liwiaj¹cych wdro¿enie narodowej strategii zapobiegania zaka¿eniom
HCV na szczeblu centralnym i regionalnym. W celu wdro¿enia strategii istotna
jest wspó³praca miêdzysektorowa. Dane epidemiologiczne powinny byæ monitorowane i udostêpnione na poziomie krajowym i europejskim.
Z perspektywy wyników i wniosków p³yn¹cych z realizacji Szwajcarsko-Polskiego Projektu KIK/35 Zapobieganie zaka¿eniom HCV przedstawionych
w rozdziale autorstwa dr hab. n. med. Rafa³a Gierczyñskiego, prof. Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH mo¿na stwierdziæ, ¿e w okresie od 2012 r.
do 2016 r. przygotowano solidne dane i za³o¿enia merytoryczne do opracowania
narodowej strategii zapobiegania zaka¿eniom HCV w Polsce. Szczegó³owy materia³
badawczy zosta³ zaprezentowany w monografii pt. „Projekt KIK/35 - Zapobieganie zaka¿eniom HCV, jako przyk³ad zintegrowanych dzia³añ w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zaka¿eñ krwiopochodnych w Polsce” przedstawionej
w trakcie konferencji odbywaj¹cej siê w dniach 6 i 7 lutego 2017 r. w Narodowym
Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie.
Z perspektywy G³ównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) przedstawionej
w rozdzia³ach autorstwa mgr Aleksandry Czyrznikowskiej, mgr Izabeli Kucharskiej i lek. med. Marka Posobkiewicza g³ównym celem jest osi¹ganie po¿¹danych
norm zdrowotnych poprzez podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zachowanie
lub przywracanie bezpieczeñstwa zdrowotnego – zarówno jednostki jak i ca³ego
spo³eczeñstwa. Od wielu lat realizowane s¹ inicjatywy i dzia³ania, których celem
jest identyfikacja i szacowanie skali zagro¿eñ, a tak¿e inicjowanie i organizowanie skoordynowanego nadzoru – w tym zapobieganie zaka¿eniom krwiopochodnym – HBV, HCV, HIV. Wymaga to wieloaspektowych dzia³añ oraz zwiêkszenie
wiedzy spo³eczeñstwa i personelu wykonuj¹cego zabiegi z przerwaniem ci¹g³oœci tkanek. Pañstwowa Inspekcja Sanitarna jest w obszarze zdrowia publicznego
kluczow¹ struktur¹ zapewniaj¹c¹ podejmowanie skutecznych dzia³añ przeciw-
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epidemicznych i zapobiegawczych zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym
jak i krajowym. Konieczne jest równie¿ kontynuowanie prac systemowych i unormowañ prawnych w celu wdro¿enia wymogów sanitarno-higienicznych w podmiotach spoza sektora us³ug medycznych. Problem WZW C jest szczególnie istotny
i wymaga podejmowania kompleksowych inicjatyw – w szczególnoœci w zakresie
profilaktyki i diagnostyki zaka¿eñ. Z powodu braku szczepionki przeciwko HCV
szczególne znaczenie ma, obok wymienionych wczeœniej dzia³añ, edukacja spo³eczeñstwa szczególnie skierowanych do szerokich grup odbiorców. Z racji rosn¹cego problemu odleg³ych powik³añ zaka¿enia HCV, takich jak marskoœæ i rak
pierwotny w¹troby bardzo wa¿ne s¹ kompleksowe dzia³ania prewencyjne zaka¿enia HCV. Wszelkie dzia³ania w obszarze zdrowia publicznego powinny byæ zweryfikowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, funkcjonuj¹ce rozwi¹zania oraz
aktualne i wiarygodne dane epidemiologiczne.
Z perspektywy interesariuszy systemowych na podstawie badañ jakoœciowych, opisanych w rozdziale przez dr n. med. Anitê Gêbsk¹-Kuczerowsk¹, prof.
dr hab. n. med. Miros³awa J. Wysockiego, dr n. med. Iwonê Paradowsk¹-Stankiewicz, dr psych. Magdalenê Stec i dr n. med. Grzegorza Juszczyka, najwiêksze
szanse na eliminacje zaka¿eñ HCV pok³adane s¹ w wysokiej skutecznoœci innowacyjnych terapii, natomiast zagro¿enia zwi¹zane s¹ z systemowymi ograniczeniami finansowymi, organizacyjnymi i prawnymi oraz dynamicznie rozwijaj¹cym
siê rynkiem us³ug pozamedycznych. W ramach projektu badawczego opracowano
propozycjê listy kluczowych problemów oraz propozycji ich rozwi¹zañ. Sugerowane zmiany dotycz¹ przede wszystkim systemów edukacji, nadzoru epidemiologicznego, leczenia, regulacji prawnych, finansowania, organizacji prewencji zaka¿eñ HCV. Konkretne rozwi¹zania, których najszybsze wdra¿anie popar³ najwy¿szy odsetek interesariuszy systemowych to przede wszystkim uruchomienie
kampanii medialnych i spo³ecznych na temat zaka¿eñ HCV, skierowanych do szerokiej grupy odbiorców. Kampanie te powinny byæ wspó³organizowane przez organizacje pozarz¹dowe i emitowane w œrodkach masowego przekazu oraz w mediach
spo³ecznoœciowych. Nastêpnym rekomendowanym dzia³aniem by³o u³atwienie
dostêpu do diagnostyki i leczenia zaka¿eñ HCV– szczególnie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarze POZ powinni posiadaæ odpowiedni¹
wiedzê na temat zaka¿eñ HCV, edukowaæ pacjentów, zlecaæ odpowiednie testy
diagnostyczne, a w przypadku potwierdzenia zaka¿enia niezw³ocznie kierowaæ
chorego do specjalisty chorób zakaŸnych. Nastêpnymi rekomendowanymi dzia³aniami jest zdefiniowanie grup zawodowych wymagaj¹cych specjalnych regulacji prawnych w aspekcie zaka¿eñ HCV. Powinny byæ prowadzone praktyczne i regularne szkolenia specjalistyczne dla osób wykonuj¹cych czynnoœci zawodowe
z naruszeniem ci¹g³oœci tkanek. Nale¿y równie¿ dokonaæ wspólnie z nadzorem
epidemiologicznym przegl¹du zalecanych procedur postêpowania w szpitalach
i poradniach w zakresie zapobiegania zaka¿eniom krwiopochodnym.
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Z perspektywy nadzoru epidemiologicznego przedstawionej w rozdziale
autorstwa dr hab. n. o zdr. Magdaleny Rosiñskiej i lek. med. Ma³gorzaty Stêpieñ
z Zak³adu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH stwierdzono, ¿e w ostatnich latach uwidoczni³ siê trend wzrostowy liczby nowo rozpoznanych zaka¿eñ HCV. Mo¿e to wskazywaæ na poprawê rozpoznawalnoœci zaka¿eñ
oraz poprawê wykrywalnoœci zw³aszcza wœród kobiet. WskaŸnik nowo wykrywanych zaka¿eñ wykazuje du¿e zró¿nicowanie terytorialne, z du¿ym prawdopodobieñstwem zwi¹zane z dostêpnoœci¹ diagnostyki. Wykrywalnoœæ jest równie¿ ni¿sza
na terenach wiejskich ni¿ miejskich, co wskazuje na regionalne nierównoœci
w zdrowiu. W zakresie monitoringu epidemiologicznego w Polsce planowane jest
wprowadzenie mo¿liwoœci okreœlenia okolicznoœci wykrycia zaka¿enia, przynale¿noœci do grup szczególnego ryzyka oraz stanu klinicznego przy rozpoznaniu.
Z perspektywy pielêgniarstwa epidemiologicznego przedstawionej w rozdziale opracowanym przez dr n. med. Miros³awê Malarê, dr n. przyr. Grzegorza
Zió³kowskiego, mgr Ma³gorzatê Sobaniê, mgr Ma³gorzatê Giemzê, Ritê Pawletko
i mgr Edytê Synowiec, reprezentuj¹cych Polskie Stowarzyszenie Pielêgniarek
Epidemiologicznych, podkreœlono kluczow¹ rolê pielêgniarek epidemiologicznych
w procesie edukacji oraz oceny prawid³owoœci i skutecznoœci procedur zapobiegania zaka¿eniom HCV nabytym w szpitalu. Strategia postêpowania w WZW C
musi opieraæ siê na wczesnym rozpoznaniu oraz szerokim dostêpie do nowoczesnych i skutecznych terapii. Pielêgniarki epidemiologiczne powinny w ramach
realizacji strategii prowadziæ edukacjê zdrowotn¹ i prospektywny nadzór nad
zaka¿eniami HCV z wprowadzeniem obligatoryjnego programu badañ przesiewowych w celu identyfikacji pacjentów zaka¿onych. Zalecane jest wdro¿enie
ogólnopolskich standardów proceduralnych ograniczaj¹cych do minimum kontakt personelu medycznego z krwi¹ pacjenta, a tak¿e kompleksowego postêpowania prewencyjnego po ekspozycji zawodowej.
Z perspektywy organizacji pacjentów, Fundacji Gwiazda Nadziei i Koalicji
Hepatologicznej reprezentowanych przez autorkê rozdzia³u mgr Barbarê Pepke,
system opieki nad pacjentami z WZW C wymaga poprawy. WZW C powinno byæ
uznane za priorytet narodowy, a i zwiêkszenie œrodków finansowych przeznaczonych na diagnostykê i leczenie, mo¿e przyczyniæ siê do eliminacji zaka¿eñ HCV
w Polsce. Powinien byæ opracowany i wdro¿ony skoordynowany i sprawny system
diagnostyki i leczenia szczególnie w aspekcie redukcji nierównoœci w dostêpie
do œwiadczeñ pomiêdzy województwami. Nale¿y umo¿liwiæ dostêp do zalecanego
w wytycznych klinicznych leczenia wszystkim kwalifikuj¹cym siê chorym na WZW
C. Nale¿y wzmocniæ nadzór epidemiologiczny w placówkach ochrony zdrowia
oraz wszystkich miejscach, gdzie mo¿liwe jest zaka¿enie HCV. Fundamentalna
jest ci¹g³a edukacja spo³eczeñstwa na temat HCV i WZW prowadz¹ca do ograniczenia nowych zaka¿eñ, diagnozowania osób zaka¿onych, nieœwiadomych
zaka¿enia oraz tolerancji wobec osób zaka¿onych.
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W opinii œrodowiska lekarzy specjalistów chorób zakaŸnych reprezentowanego przez prof. dr hab. n. med. Roberta Flisiaka oraz prof. dr hab. n. med.
Waldemara Halotê z Polskiej Grupy Ekspertów HCV, celem uzyskania znacz¹cej
redukcji liczby zaka¿onych w Polsce jest dostêp do wysoce skutecznej terapii
oraz wdro¿enie programu badañ przesiewowych w grupach najbardziej nara¿onych na zaka¿enie HCV. W terapii WZW C w ostatnich latach dokona³ siê prze³om
– od terapii interferonem pegylowanym z rybawiryn¹, poprzez terapiê trójlekow¹, a¿ po leczenie ca³kowicie bezinterferonowe. Skutecznoœæ terapii zaka¿eñ
HCV z poziomu oko³o 50% wzros³a do blisko 100%, a standardowy czas kuracji
skróci³ siê z 48 do 12 tygodni, przy profilu bezpieczeñstwa bliskim placebo.
W najbli¿szym czasie nale¿y spodziewaæ siê nowych leków, w tym stosowanych
tylko przez 8 tygodni. Równolegle z pojawieniem siê nowych mo¿liwoœci leczenia zaka¿eñ HCV nale¿y oczekiwaæ spadku cen leków, co prze³o¿y siê na znacz¹ce
zwiêkszenie liczby leczonych, nawet przy utrzymaniu aktualnego finansowania
programu bezinterferonowej terapii WZW C. Stworzy to realn¹ szansê na eliminacjê HCV w Polsce. Przeszkod¹ ku temu, oprócz ograniczeñ finansowych bud¿etu
p³atnika publicznego, mo¿e byæ niewystarczaj¹ca do potrzeb liczba specjalistów
chorób zakaŸnych, prowadz¹cych leczenie zaka¿onych HCV. Z racji, ¿e wiêkszoœæ zaka¿onych HCV w Polsce nie jest œwiadoma, ¿e jest zaka¿ona, nale¿y
wprowadziæ w ramach narodowego programu eliminacji HCV badania przesiewowe w populacjach zwiêkszonego ryzyka zaka¿eniem HCV. Program badañ przesiewowych oraz dostêp zaka¿onych HCV do skutecznej terapii stwarza realne
szanse na osi¹gniêcie do 2030 r. redukcji liczby zaka¿onych o 90%. Nale¿y podkreœliæ równie¿ rolê Polskiej Grupy Ekspertów HCV w publikowaniu krajowych
rekomendacji leczenia WZW C, budowaniu dialogu w tworzeniu polityki zdrowotnej oraz œwiadomoœci spo³ecznej zaka¿eñ HCV. Polska Grupa Ekspertów HCV
wspó³pracowa³a i wspó³pracuje w tym zakresie z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Sejmem i Senatem RP, organizacjami pacjentów,
oœrodkami akademickimi i klinicznymi, instytutami naukowymi i œrodkami masowego przekazu.
W rozdziale autorstwa dr n. med. Wojciecha Wysoczañskiego z Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zaprezentowano ocenê wspó³czesnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce i terapii zaka¿eñ
HCV. Œwiadczenia zdrowotne oraz programy ukierunkowane na profilaktykê s¹
wykonywane w ramach ró¿nych elementów koszyka œwiadczeñ gwarantowanych.
Do stycznia 2017 r., AOTMiT oceni³a 21 programów polityki zdrowotnej (PPZ)
dedykowanych problematyce zaka¿eñ HCV. Programy te polegaj¹ na wykrywaniu
i realizowaniu potrzeb zdrowotnych oraz poprawie stanu zdrowia grupy œwiadczeniobiorców i s¹ opracowane, realizowane i finansowane przez Ministerstwo
Zdrowia albo jednostkê samorz¹du terytorialnego. Wydaje siê zasadne podjêcie
prac nad opracowaniem programu ogólnokrajowego w zakresie zwalczania
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zaka¿enia HCV, tak¿e w aspekcie doœwiadczeñ w ramach realizowanych programów lokalnych.
Z perspektywy Ministerstwa Zdrowia przedstawionej w rozdziale autorstwa
dr n. ekon. Barbary Wiêckowskiej, mgr Beaty Koñ i Mariusza Ziêby, fundamentalnym w budowaniu strategii w zakresie WZW w Polsce, jest szacowanie potrzeb
zdrowotnych na podstawie wiarygodnych danych. W grudniu 2016 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowa³o Mapy Potrzeb Zdrowotnych w zakresie WZW obejmuj¹ce lecznictwo zamkniête. Dane i analizy z pozosta³ych zakresów œwiadczeñ
zostan¹ opublikowane do grudnia 2017 r. Mapy Potrzeb Zdrowotnych, oprócz
oceny funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i szacowania potrzeb zdrowotnych ludnoœci, maj¹ za zadanie wspomaganie procesów decyzyjnych w systemie opieki zdrowotnej oraz wskazanie priorytetów w polityce zdrowotnej na
szczeblu narodowym i regionalnym. Mapy Potrzeb Zdrowotnych w zakresie WZW
wskazuj¹ na wystêpuj¹ce ró¿nice regionalne w korzystaniu ze œwiadczeñ szpitalnych pomiêdzy województwami oraz œwiadczeniodawcami. Najczêœciej hospitalizowan¹ grup¹ pacjentów z powodu WZW C byli doroœli pacjenci, w szczególnoœci osoby w wieku 50-65 lat. Z przedstawionych analiz wynikaj¹ równie¿
ró¿nice regionalne w realizacji programów lekowych.
Z perspektywy p³atnika publicznego, przedstawionej w rozdziale opracowanym przez lek. med. Krystynê Wodejko i lek. med. Wojciecha Zawalskiego
z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), wynika, ¿e w zwi¹zku ze zwiêkszaj¹c¹ siê zachorowalnoœci¹ na przewlek³e WZW d¹¿y siê do zabezpieczenia
œwiadczeñ dla chorych. Wg danych NFZ liczba osób leczonych na przewlek³e
WZW wynosi w Polsce ok. 75 tys. osób, z czego 50% stanowi¹ chorzy na WZW C
(ICD 10; B18.2). Koszty leczenia chorych na WZW typu C wynosz¹ 80% kosztów
leczenia wszystkich typów WZW. Z roku na rok zwiêksza siê liczba chorych leczonych w ramach programów lekowych. Na koniec 2016 r. terapiê w ramach
programów lekowych otrzyma³o 33% chorych na WZW C, wobec 25% w 2015 r.
Pomimo rosn¹cej liczby osób leczonych, wzrastaj¹cych nak³adów na programy
lekowe oraz zwiêkszenia liczby oœrodków lecz¹cych, kolejki chorych do terapii
WZW C wyd³u¿y³y siê.
Z perspektywy Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS), przedstawionej
w rozdziale autorstwa mgr Ewy Karczewicz przewlek³e wirusowe zapalenie w¹29
troby (ICD 10; B18) generowa³o w 2015 r. wydatki na œwiadczenia z tytu³u
niezdolnoœci do pracy w wysokoœci ok. 50 mln z³, co stanowi³o 0,1% wydatków
ZUS na œwiadczenia w tym zakresie ogó³em. W wydatkach poniesionych w zwi¹zku
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Zasoby danych ZUS nie pozwalaj¹ na wyodrêbnienie danych dotycz¹cych tylko WZW
typu C (ICD 10; B18.2).
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z niezdolnoœci¹ do pracy spowodowan¹ przewlek³ym zapaleniem w¹troby dominowa³y wydatki na renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy w kwocie ok. 32 mln z³.
W porównaniu z 2014 r. wydano jednak ok. 16% mniej orzeczeñ rentowych. Drug¹
znacz¹c¹ pozycjê wydatków ZUS stanowi³y wydatki z tytu³u absencji chorobowej w wysokoœci ok. 2 mln z³. W porównaniu z 2014 r. odnotowano spadek liczby
dni absencji chorobowej o ok. 10%. Analiza wskazuje na wy¿szy odsetek mê¿czyzn, jako beneficjantów œwiadczeñ ZUS.
Z perspektywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Pañstwowego
Zak³adu Higieny jako wykonawcy Ogólnopolskiego Badania Chorobowoœci Szpitalnej przedstawionej przez dr n. przyr. Bogdana Wojtyniaka, dr n. przyr. Paw³a
Goryñskiego oraz Jakuba Stokwiszewskiego, stwierdzono stabilizacjê czêstoœci
hospitalizacji osób w wieku 25 lat i starszym z powodu WZW C w latach 2011-2014, wyraŸnie ni¿sz¹ czêstoœæ hospitalizacji mieszkañców wsi ni¿ miast i wzrost
wspó³czynników hospitalizacji wraz ze wzrostem wielkoœci miast. Ponadto stwierdzono ponad piêciokrotn¹ ró¿nicê wspó³czynników chorobowoœci hospitalizowanej miêdzy województwami, która by³a niezale¿na od ró¿nic w strukturze wieku
mieszkañców województw.
Dziêki kontrybucji kluczowych interesariuszy systemowych zaprezentowano
wartoœciowy materia³, który mo¿e byæ wsparciem dzia³añ, wynikaj¹cych z potrzeb zdrowotnych w zakresie zaka¿eñ HCV. Rekomendacje Œwiatowej Organizacji Zdrowia zalecaj¹ rz¹dom krajów europejskich dostosowanie krajowych
strategii WZW oraz systemów zdrowia publicznego w zakresie prewencji, monitorowania i eliminacji zaka¿eñ, budowania œwiadomoœci spo³ecznej, diagnostyki,
dostêpu do skutecznej terapii oraz analizowania wskaŸników systemowych i ekonomicznych. Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e efekty zdrowotne na szczeblu narodowym i regionalnym uzyskuje siê poprzez wdra¿anie podstawowych funkcji zdrowia publicznego a zw³aszcza przez edukacjê, zapobieganie zaka¿eniom HCV,
tworzenie sprzyjaj¹cych zdrowiu warunków spo³eczno-ekonomicznych oraz zapewnienie powszechnego i równego dostêpu do opieki medycznej. Podstawowym
warunkiem sukcesu jest jednak zawsze koordynacja i kompleksowoœæ dzia³añ
wszystkich interesariuszy systemowych. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e materia³
przedstawiony w tej monografii przyczyni siê do twórczej dyskusji oraz konkretnych dzia³añ prowadz¹cych do optymalizacji rozwi¹zañ systemowych w zakresie
WZW C, jako jednego z wiêkszych wyzwañ dla zdrowia publicznego w Polsce.
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WYKAZ SKRÓTÓW
I POJÊÆ OBCOJÊZYCZNYCH

AIDS

Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune
(zespó³ nabytego niedoboru odpornoœci)

ALOS

average length of stay
(œrednia d³ugoœæ pobytu pacjenta w szpitalu)

AOS

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

ASV

asunaprewir

BHP

bezpieczeñstwo i higiena pracy

BOC

boceprewir

CHF

frank szwajcarski, waluta

CI

przedzia³ ufnoœci

DAA

Direct Acting Antivirals
(leki o bezpoœrednim dzia³aniu przeciwwirusowym)

DCV

daklataswir

DSV

dazabuwir

EASL

European Association for the Study of the Liver
(Europejskie Stowarzyszenie Badañ nad W¹trob¹)

EBR

elbaswir

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control
(Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób)

ELPA

European Liver Patients Association
(Europejskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami W¹troby)
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EPSU

European Public Services Union
(Europejska Federacja Zwi¹zków Zawodowych S³u¿b Publicznych)

ESCMID

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(Europejskie Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej i Chorób
ZakaŸnych)

EUNETHTA

European network for Health Technology Assessment
(Europejska sieæ Oceny Technologii Medycznych)

FGI

zogniskowany wywiad grupowy

FUS

Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych

GIS

G³ówny Inspektorat Sanitarny

GUS

G³ówny Urz¹d Statystyczny

GZR

grazoprewir

HAI

Healthcare Assosiated Infection
(zaka¿enia zwi¹zane z opiek¹ zdrowotn¹)

HBV

Hepatitis B Virus (wirus zapalenia w¹troby typu B)

HCC

carcinoma hepatocellulare (rak w¹trobowokomórkowy)

HCV

Hepatitis C Virus (wirus zapalenia w¹troby typu C)

HIV

Human Immunodeficiency Virus
(ludzki wirus niedoboru odpornoœci)

HOSPEEM

European Hospital and Healthcare Employers’ Association
(Europejskie Stowarzyszenie Szpitali i Pracodawców Ochrony
Zdrowia)

HTA

health technology assessment (ocena technologii medycznych)

ICD-10

International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems
(Miêdzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów
Zdrowotnych)

IDU

Injecting Drug Users
(iniekcyjni u¿ytkownicy narkotyków)

IFNa

interferon alfa

IP

Instytucja Poœrednicz¹ca

JGP

Jednorodne Grupy Pacjentów

Wykaz skrótów i pojêæ obcojêzycznych
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LDV

ledipaswir

MPZ

mapy potrzeb zdrowotnych

MSM

men who have sex with men
(mê¿czyŸni maj¹cy kontakty seksualne z mê¿czyznami)

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

NIZP-PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Pañstwowy Zak³ad Higieny

NPZ

Narodowy Program Zdrowia

OBV

ombitaswir

OC

ubezpieczenie odpowiedzialnoœci cywilnej

PCM

Project Cycle Management
(Zarz¹dzaniem Cyklem ¯ycia Projektu)

PegIFNa

interferon pegylowany alfa

PGE HCV

Polska Grupa Ekspertów HCV

PIS

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna

POZ

podstawowa opieka zdrowotna

PPZ

Programy Polityki Zdrowotnej

PRV

paritaprewir

PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PTZS

Polskie Towarzystwo Zaka¿eñ Szpitalnych

PZ

Programy Zdrowotne

RBV

rybawiryna

RM

rezonans magnetyczny

RNA

ribonucleic acid (kwas rybonukleinowy)

RVR

Rapid Virologic Response
(wczesna odpowiedŸ wirusologiczna)

SDC

Swiss Agency for Development and Cooperation
(Szwajcarska Agencja ds. Rozwoju i Wspó³pracy)

SMPT

System Monitorowania Programów Terapeutycznych

SMV

symeprewir

SOF

sofosbuwir
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SPA

szpitalna polityka antybiotykowa

SPPW

Szwajcarsko-Polski Program Wspó³pracy

SVR

Sustained Viral Response (brak wykrywalnego HCV-RNA w krwi
w czasie 24 tygodni po przerwaniu leczenia)

SZP

leczenie szpitalne

TK

tomografia komputerowa

TVR

telaprewir

UE

Unia Europejska

USA

Stany Zjednoczone Ameryki

UV

promieniowanie ultrafioletowe

VEL

welpataswir

WHO

World Health Organization
(Œwiatowa Organizacja Zdrowia)

WSSE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

WZW

Wirusowe Zapalenie W¹troby

WZW A

Wirusowe Zapalenie W¹troby typu A

WZW B

Wirusowe Zapalenie W¹troby typu B

WZW C

Wirusowe Zapalenie W¹troby typu C

ZKZS

Zespó³ Kontroli Zaka¿eñ Szpitalnych

ZUS

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
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