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Badanie w kierunku HCV dla osób urodzonych
podczas wyżu demograficznego
(w okresie od 1945 do 1965 roku)
Dlaczego osoby urodzone podczas wyżu demograficznego powinny się badać w
kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C?
Chociaż każdy może się zarazić HCV, ponad 75% zakażonych dorosłych to osoby urodzone podczas wyżu demograficznego, czyli w
okresie od 1945 do 1965 roku.
• Osoby urodzone podczas wyżu demograficznego są pięciokrotnie bardziej narażone na HCV.
• Choroby wątroby, nowotwór wątroby i zgony wywołane HCV występują coraz częściej.
• Im dłużej ludzie żyją z HCV, tym większe jest ryzyko ich zapadnięcia na poważną, zagrażającą życiu chorobę wątroby.
• Dzięki diagnostyce można się dowiedzieć, czy jest się zakażonym wirusem zapalenia wątroby typu C, i podjąć leczenie ratujące życie.
• Dostępne są różne formy leczenia, które pozwalają pozbyć się wirusa z organizmu i zapobiec uszkodzeniom oraz marskości wątroby,
a nawet nowotworowi wątroby.

Dlaczego wskaźnik zachorowalności na HCV jest tak wysoki wśród osób urodzonych
podczas wyżu demograficznego?
Powody takiego stanu rzeczy nie są do końca znane. Uważa się, że większość osób urodzonych podczas wyżu demograficznego zaraziło
się w latach 70. i 80., kiedy to wskaźnik zachorowalności na HCV był najwyższy. Ponieważ można żyć przez dziesiątki lat, nie mając
świadomości bycia zakażonym wirusem HCV i nie mając żadnych objawów, wiele osób urodzonych podczas wyżu demograficznego żyje
z HCV przez wiele lat.
Wirus HCV rozprzestrzenia się głównie poprzez kontakt z krwią osoby zarażonej. Wiele osób urodzonych podczas wyżu demograficznego
mogło się zarazić poprzez kontakt z krwią osoby zarażonej lub produktami krwiopochodnymi, zanim rozpoczęto masowe badania
przesiewowe oddawanej krwi w 1992 roku i przyjęto powszechne środki ostrożności. Inni mogli się zarazić przy wstrzykiwaniu
narkotyków, nawet w jednorazowych przypadkach.

Co osoby urodzone podczas wyżu demograficznego powinny wiedzieć na temat
wirusowego zapalenia wątroby typu C?
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV) to poważna choroba wątroby, która jest wynikiem zakażenia wirusem HCV. Niektóre osoby,
które zaraziły się HCV, są w stanie pozbyć się wirusa ze swojego organizmu, jednak u większości chorych zakażenie ma charakter
przewlekły lub nawet trwa przez całe życie. Z czasem przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C może wywołać poważne problemy
zdrowotne, w tym uszkodzenie lub marskość wątroby, nowotwór wątroby, a nawet śmierć. Tak naprawdę HCV jest główną przyczyną
nowotworu wątroby oraz przeszczepów wątroby.
Osoby zakażone HCV:
• Często nie mają żadnych objawów
• Mogą żyć z HCV przez dziesiątki lat, nie mając świadomości zakażenia
• Mogą się poddać skutecznym formom leczenia

Jak można wykryć zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C?
Jedynym sposobem jest poddanie się badaniu w kierunku HCV. Lekarze zlecają wykonanie badania krwi – badania na obecność
przeciwciał w kierunku HCV, aby dowiedzieć się, czy badana osoba została kiedyś zakażona HCV. Takie badanie wykrywa obecność
przeciwciał HCV. Przeciwciała to substancje chemiczne, które zostały uwolnione do krwiobiegu w momencie zakażenia.

Wyniki testu na obecność przeciwciał anty-HCV
Poddając się badaniu w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV), zapytaj, kiedy i gdzie zostaną udostępnione jego wyniki.
Wyniki otrzymuje się zwykle w okresie od kilku dni do kilku tygodni.
Wynik niereaktywny lub negatywny testu na obecność przeciwciał anty-HCV
• Wynik niereaktywny lub negatywny testu na obecność przeciwciał oznacza, że badana osoba nie jest chora na HCV.
• Jeśli jednak osoba ta w ostatnim czasie była narażona na HCV, będzie musiała jeszcze raz wykonać test.
Wynik reaktywny lub pozytywny testu na obecność przeciwciał anty-HCV
• Wynik reaktywny lub pozytywny testu na obecność przeciwciał oznacza, że we krwi badanej osoby stwierdzono przeciwciała HCV,
czyli osoba ta była zakażona wirusem zapalenia wątroby typu C w przeszłości.
• Wynik reaktywny testu na obecność przeciwciał nie musi oznaczać, że badana osoba nadal jest zakażona wirusem zapalenia
wątroby typu C.
• Osoby zakażone HCV już zawsze będą posiadały przeciwciała we krwi – nawet wtedy, gdy już pokonały wirusa.
• W przypadku reaktywnego wyniku testu na obecność przeciwciał konieczne jest wykonanie dodatkowego testu następczego
(testu C RNA) w celu określenia, czy badana osoba jest obecnie zakażona wirusem zapalenia wątroby typu C.

Czym są przepisy stanu Nowy Jork dotyczące badań w kierunku HCV?
Zgodnie z przepisami Stanu Nowy Jork dotyczącymi badań w kierunku HCV (New York State Hepatitis C Testing Law) każda osoba
urodzona w okresie od 1945 do 1965 roku powinna mieć możliwość wykonania badania przesiewowego w kierunku HCV. Jeśli osoba
zainteresowana wykonaniem takiego badania skorzysta z tej możliwości i wynik badania przesiewowego w kierunku HCV będzie
reaktywny, lekarz musi zaoferować pacjentowi indywidualną opiekę medyczną lub skierować go do lekarza, który może zaoferować taką
opiekę. Indywidualna opieka medyczna musi obejmować badanie diagnostyczne w kierunku HCV (test C RNA).

Aby uzyskać więcej informacji,
porozmawiaj ze swoim lekarzem albo odwiedź stronę internetową www.health.ny.gov/hepatitisC lub www.cdc.gov/knowmorehepatitis.
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