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WIRUSY PRZENOSZONE 
PRZEZ KREW

 Hepodnaviridae wirus WZW t.B (HBV)

 Flavirviridae wirus WZW t.C (HCV)                                                                                                         
wirus WZW t.G

 Deltavirus wirus WZW t.D (delta)  (HDV)

 Retroviridae HIV-1,-2                                                                                                                            
HTLV- -1,-2,-3,-4

 Wirus gorączki Zachodniego Nilu -West Nile Virus (WNV) 
transfuzje, przeszczepy, droga wertykalna

 WZW t. A i E - droga fekalnooralna, ale i poprzez wiremię we krwi 

 Ekspozycje na krew pacjenta zakażonego  Wirusem HIV -
bezobjawowego - daje 0.3 - 0.6% częstości zakażenia, z 
pełnoobjawowym zakażeniem,  chory na AIDS - ryzyko zakażenia 
po ekspozycji > 10-15%



Wskazania do diagnostyki 

wirusologicznej

 badanie przesiewowe w populacji ogólnej i badania 
epidemiologiczne

 diagnostyka serologiczna w krwiodawstwie i 
krwiolecznictwie

 podejrzenie zakażenia okołoporodowego

 badanie przesiewowe u osób dializowanych bez 
klinicznych objawów WZW

 ekspozycja zawodowa i inne

 podejrzenie ostrego WZW



EKSPOZYCJA ZAWODOWA 
narażenie na materiał potencjalnie zakaźny

w związku z wykonywaną pracą 

Do zakażenia HIV, HCV, HBV może dojść poprzez:

 naruszenie ciągłości skóry zanieczyszczonym 

narzędziem

 zachlapanie materiałem potencjalnie zakaźnym 

błony śluzowej lub uszkodzonej skóry



EKSPONOWANY -
osoba, która uległa ekspozycji

PACJENT ŹRÓDŁOWY/źródło 
ekspozycji/ -
osoba, na której krew lub inne wydzieliny, 

jest narażony eksponowany



MATERIAŁ POTENCJALNIE ZAKAŹNY

wydzieliny,  w których znajduje się 

ilość wirusa wystarczająca do 

zakażenia



MATERIAŁ ZAKAŹNY

 krew, płyn mózgowo – rdzeniowy, 

opłucnowy, maziowy,  osierdziowy, 

otrzewnowy, owodniowy, tkanki 

nieutrwalone formaliną, 

 nasienie, treść dróg rodnych, inne wydzieliny 

i wydaliny zanieczyszczone  krwią, ślina 

/dotyczy tylko HBV w przypadku 

pogryzienia/

MATERIAŁ NIEZAKAŹNY 

 mocz, kał, łzy, pot, wymiociny, plwocina      

/o ile nie są zanieczyszczone w sposób 

widoczny krwią/



POSTĘPOWANIE  POEKSPOZYCYJNE 

działania stosowane w celu zminimalizowania 

ryzyka zakażenia HIV i HBV oraz 

monitorowanie przez okres 6 miesięcy po 

ekspozycji, w kierunku wczesnego rozpoznania 

zakażenia HIV, HBV, HCV. 

PROFILAKTYKA ZAKAŻENIA HIV - polega na 
stosowaniu przez 28 dni leków 
antyretrowirusowych



PROFILAKTYKĘ NALEŻY 

ROZPOCZĄĆ JAK NAJSZYBCIEJ 

NAJLEPIEJ W CIĄGU 48 GODZIN, 

NIE PÓŹNIEJ NIŻ 72 GODZINY OD 

EKSPOZYCJI



Znam rekomendacje PTN AIDS

Zalecam test na HIV

 Upowszechnienie wczesnej diagnostyki 
zakażenia HIV poprzez m. in. popularyzację 
aktualnych rekomendacji PTN AIDS w 
zakresie testowania w kierunku HIV, a w 
szczególności wskazań klinicznych do 
zlecania pacjentowi badania na 
obecność wirusa

 kampania przypomina, że zakażenie HIV 
należy wziąć pod uwagę w trakcie 
diagnostyki



Krajowe Centrum ds. AIDS 

rozpoczęło społeczną kampanię 
informacyjną /listopad 2013/

,,Znam rekomendacje PTN AIDS 

Zalecam test na HIV”



ODBIORCY kampanii informacyjnej

ŚRODOWISKA MEDYCZNE 

w szczególności:

 lekarze POZ

 lekarze ginekolodzy

 pielęgniarki

 położne

a poprzez ww. grupy zawodowe 

OGÓŁ  SPOŁECZEŃSTWA



Test na HIV należy rozważyć w przypadku 

każdej choroby przebiegającej nietypowo, 

niepoddającej się leczeniu lub 

nawracającej, a także:

OKULISTYKA LARYNGOLOGIA

• zapalenie błony 

naczyniowej i siatkówki 

/CMV, HSV, 

TOXOPLAZMOZOWE, INNE/

• retinopatie niejasnego 

• pochodzenia

• półpasiec nawracający 

• zapalenie ślinianek o

niejasnej etiologii

• nowotwory okolicy 

głowy i szyi

• grzybica jamy ustnej, 

przełyku lub krtani

• limfadenopatia

niejasnego pochodzenia



NEFROLOGIA/ UROLOGIA STOMATOLOGIA

• nefropatie kłębuszkowe

• choroby przenoszone 

drogą płciową

• brodawczak pęcherza 

moczowego

• nasieniak /seminoma/

• nawracająca drożdżyca 

jamy ustnej i przełyku

• zmiany dysplastyczne 

błony śluzowej jamy ustnej

• zakażenia HPV

• nawracające 

opryszczkowe zapalenie 

jamy ustnej

• zakażenia przenoszone 

drogą płciową

• chłoniak Burkitta

• mięsak Kaposiego

• leukoplakia włochata



NEUROLOGIA CHOROBY WEWNĘTRZNE

• pojedyncze ropnie mózgu

• toksoplazmoza mózgu

• encefalopatia o niejasnej 

etiologii

• PML

• kryptokokowe zapalenie 

opon mózgowo-

rdzeniowych

• postępujące otępienie

• chłoniak pierwotny mózgu

• zespół Guillain – Barre

• poprzeczne zapalenie 

rdzenia kręgowego

• aseptyczne zapalenie opon 

mózgowo - rdzeniowych

• gorączka o niejasnej etiologii

• utrata masy ciała o niejasnej 

etiologii

• obniżenie stężenia hemoglobiny 

o niejasnej etiologii

• trombocytopenia i/lub 

leukopenia o niejasnej etiologii

• drożdżyca przełyku i żołądka

• przewlekła biegunka

• zapalenie jelit  o niejasnej  

etiologii 

• nawracające bakteryjne 

zapalenie płuc

• śródmiąższowe zapalenie płuc 

• limfadenopatie

• zespół wyniszczenia niejasnego 

pochodzenia 



PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA CHOROBY ZAKAŹNE

• wszystkie noworodki urodzone przez 
kobiety, które nie poddały się badaniu 
przed ciążą lub podczas jej trwania

• zapalenie ślinianek niejasnego 
pochodzenia

• ciężkie zakażenia bakteryjne
• nawracająca kandydoza jamy ustnej
• zapalenie płuc wywołane 

Pneumocystis jirovecii (dawniej 
P.carinii)

• gruźlica
• zakażenie cytomegalowirusowe
• śródmiąższowe zapalenie płuc 
• nawracające bakteryjne zapalenie 

płuc
• encefalopatia niejasnego 

pochodzenia
• upośledzenie rozwoju psycho –

ruchowego
• limfadenopatie niejasnego 

pochodzenia
• małopłytkowość
• zapalenie siatkówki o etiologii zakaźnej

• półpasiec zajmujący > 2 
dermatomy/ nawracający

• gorączka o niejasnej etiologii
• zaburzenia hematologiczne
• drożdżyca układu oddechowego, 

pokarmowego
• zespół mononuleozopodobny 
• przewlekła biegunka
• nawracające zapalenie płuc
• toksoplazmoza OUN
• kryptokokowe zapalenie opon 

mózgowo – rdzeniowych
• aseptyczne zapalenie opon 

mózgowo – rdzeniowych
• gruźlica, inne mykobakteriozy
• wirusowe zapalenie wątroby: HCV, 

HBV, HAV
• inne choroby z listy chorób 

wskaźnikowych AIDS



GINEKOLOGIA PULMONOLOGIA DERMATOLOGIA

• ciąża – kobieta i jej 

partner – w razie 

braku badania test 

należy zaoferować po 

porodzie, a jeśli 

kobieta nie wyrazi 

zgody, należy 

zaproponować 

badanie noworodka

• nawracająca 

drożdżyca pochwy

• zakażenia 

przenoszone drogą 

płciowa

• inwazyjny i 

nieinwazyjny rak szyjki 

macicy

• dysplazja szyjki 

macicy  > 2 stopnia

• zakażenie HPV

• mykobakteriozy płucne 

lub rozsiane 

nawracające 

bakteryjne zapalenie 

płuc

• śródmiąższowe 

zapalenie płuc

• zapalenia płuc o 

niejasnej etiologii

• drożdżyca tchawicy i / 

lub oskrzeli

• aspergilloza

• zakażenia 

przenoszone drogą 

płciową

• łojotokowe 

zapalenie skóry

• nawracająca 

drożdżyca jamy 

ustnej

• półpasiec

• mięsak Kaposiego

• nowotwory skóry



ENDOKRYNOLOGIA ONKOLOGIA / HEMATOLOGIA

• zaburzenia 

endokrynologiczne 

o niejasnej etiologii

• chłoniaki nieziarnicze

• rak / dysplazja nabłonkowa 

odbytu/ 

• rak szyjki macicy

• rak płuc

• nasieniak / seminoma/

• ziarnica złośliwa

• choroba Castelmana

• limfopatie niejasnego 

pochodzenia

• małopłytkowość, neutropenia, 

• limfopenia



Wirus zapalenia wątroby typu A 

wirus RNA

Wirus zapalenia wątroby typu B

wirus DNA

Wirus zapalenia wątroby typu C

wirus RNA

Zapalenia wirusowe wątroby są najczęściej 

wywoływane przez:



WZW 

typu C

 HCV – wirus RNA, grupa flawowirusów, 

 Jest ostatnim odkrytym wirusem hepatotropowym przenoszonym drogą krwi, 
chorobotwórczym dla ludzi.

 HCV jest wirusem RNA o pojedynczej nici (10 000 pz). 

 Ma średnicę ok. 50-60nm

 Posiada zewnętrzną warstwę lipidową.

 Poliproteina będąca wynikiem translacji pod działaniem endopeptydaz ulega 
rozszczepieniu na 10 białek: tzw. białka strukturalne (rdzeniowe, otoczkowe-
C,E1, E2) oraz 7 białek niestrukturalnych (NS). 



Heterogenna populacja 

wariantów genetycznych WZW 
typu C  Wyodrębniono co najmniej 6 

głównych typów genetycznych , dalej 

różnicowanych na 37-110 podtypów. 

 Pojawiły się doniesienia o następnych 

genotypach oznaczanych 7-11, 

identyfikowanych w krajach Azji 

Południowo- Wschodniej. 

 Genotypy różnią się występowaniem 

geograficznym ( w Polsce dominuje 

genotyp 1b), są także najważniejszym 

czynnikiem wirusowym warunkującym 

podatność na leczenie 

przeciwwirusowe.



Heterogenna populacja wariantów 

genetycznych WZW typu C 



Drogi zakażenia i naturalny 

przebieg zakażenia HCV

HCV jest przenoszony parenteralnie; w wyniku ekspozycji na źródło zakażenia z 

naruszeniem ciągłości tkanek. 

Do zakażenia dochodzi przede wszystkim przez:

 zakażone igły (podawanie dożylne narkotyków), 

 narzędzia chirurgiczne (ekspozycja pacjentów, a także pracowników służby 

zdrowia), 

 hemodializy, przeszczep, transfuzję  od  nieprzebadanego  dawcy, 

 w  następstwie  akupunktury,  

 ugryzienia,

 wykonania  tatuażu  przy  pomocy  niesterylizowanych  igieł.

Możliwa jest także seksualna oraz perinatalna droga zakażenia (niski % przypadków).



Objawy zakażenia HCV –

przebieg choroby 

 Okres wylęgania wynosi 15-150 dni (średnio 50 dni)

 Większość  ostrych  infekcji  HCV  (ponad  70%)  jest  
całkowicie bezobjawowa. 

 Jedynie u 10-20% zakażonych obserwowane są nieswoiste 
objawy 

 Jadłowstręt, 

 Złe samopoczucie, 

 Zmęczenie, 

 Bóle brzucha

 Tylko w sporadycznych przypadkach w ostrej  fazie 
zakażenia obserwuje się: zażółcenie powłok skórnych i błon 
śluzowych



Objawy zakażenia HCV -

przebieg choroby

W praktyce klinicznej najczęściej rozpoznaje się zakażenia już przewlekłe. 

Bardzo często – przy okazji różnego rodzaju badań kontrolnych.

Większość przewlekłych infekcji podczas pierwszych lat od zakażenia również 
przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo z niespecyficznymi objawami,  

 przewlekłe  zmęczenie, 

 osłabienie, 

 bóle  głowy,

 mięśni,  

 brak  apetytu  i  nudności. 

Zanim  dojdzie  do  poważnego  uszkodzenia  wątroby, może upłynąć wiele lat, w 
trakcie których chory nie jest świadomy zakażenia



Diagnostyka 

laboratoryjna 

WZW 

diagnostyka 
serologiczna 

badania biologii 
molekularnej



Diagnostyka serologiczna HCV
 Długość okienka serologicznego w zakażeniu HCV jest 

osobniczo specyficzna przeciętnie po 7-8 tyg od zakażenia 

pojawiają się wykrywalne przeciwciała, okres ten może być 

jednak znacznie dłuższy. 

 Diagnostyka serologiczna zakażeń HCV wykrywa testami 

immunoenzymatycznymi + dane epidemiologiczne i aktywność 

aminotransferaz

 Oznaczane są przeciwciała anty-HCV

 Oznaczanie miana przeciwciał nie pozwala na rozróżnienie 

zakażenia ostrego od zaostrzenia zakażenia przewlekłego

 Możliwość wystąpienia wyników fałszywie ujemnych (chorzy 

dializowani, zakażeni dodatkowo HIV, leczeni 

immunosupresyjnie)

 Problem wyników fałszywie dodatnich (przy braku HCV-RNA).



Diagnostyka laboratoryjna-

badania biologii 

molekularnej

 DNA wirusowe: PCR, w tym Real Time PCR 

(ilościowo)

 Cel oznaczania: głównie do sprawdzania 

odpowiedzi na leczenie przeciwwirusowe

 Również – jako test potwierdzenia



WZW typu C – markery diagnostyczne

 Po wniknięciu wirusa do organizmu pierwszym wykrywalnym 

markerem jest RNA wirusa HCV pojawiający się w osoczu 1-2 

tygodnie po zakażeniu. 

 Stężenie RNA stopniowo rośnie, jednak wraz z rozwojem 

odpowiedzi immunologicznej zaczyna opadać; 

 W około 15% przypadków 

przejściowo wynik badania 

RNA HCV może być 

ujemny. 

Drugim wykrywalnym 

znacznikiem są 

przeciwciała anty-HCV 

pojawiające się średnio 8-

10 tygodni po zakażeniu. 



Metody przesiewowe/ Testy 

potwierdzenia

Skrining:

 EIA-2 

 EIA-3 – zawierają 
antygeny NS3, 4 i 5 HCV, 
lepsza czułość i 
swoistość

Testy potwierdzenia:

 RIBA – recombinant
immunoblot assay –
rekombinowane antygeny 
wirusa (jak w EIA-3) i 
dysmutaza nadtlenkowa (z 
drożdży), wynik dodatni tylko u 
85% świeżo zakażonych

 Powstały 3 generacje testów przesiewowych wykrywających  przeciwciała anty-HCV.

 Najszerzej wykorzystywane obecnie są testy drugiej i trzeciej generacji. 

 Wyniki testów przesiewowych są weryfikowane testami potwierdzenia: najbardziej 

powszechny test RIBA (amg. rekombinant immunoblot assay) zawiera antygeny 

podobne do obecnych w testach 2 generacji i wykorzystuje technologię 

immunoblotingu

 Obecnie jako testy potwierdzenia stosuje się przede wszystkim badania biologii 

molekularnej.



Przeprowadzone badania wydają się 

świadczyć że największe szanse 

wyleczenia mają pacjenci zakażeni 

innym genotypem niż 1a/1b, z niskim 

poziomem wiremii (< 10 4 IU/ml), przed 

50 rokiem życia.



anty-HCV 

(badania immunochemiczne)

( – ) ( + )

anty-HCV

dwukrotne powtórzenie

( – / – ) ( +/ – ) lub ( +/ + )

HCV-RNA

zalecany poziom wykrywalności<25 LU/ml 

( – ) ( + )

HCV RNA oraz genotyp HCV w 
momencie rozpoczęcia leczenia

HCV RNA w trakcie leczenia

Algorytm 

postępowania 

diagnostycznego

HCV 



WZW typu B

HBV – wirus DNA, grupa 

hepadnawirusów; przenoszony 

poprzez kontakt z płynami 

ustrojowymi – drogą parenteralną

Bardzo duża zakaźność wirusa



Serologiczne testy diagnostyczne

 anty-HBc IgM – „Złoty standard” w 
diagnozowaniu ostrego WZW B

 Proces zdrowienia charakteryzuje się 
zanikiem HBsAg

 Utrzymujący się HBsAg może świadczyć o 
przejściu zakażenia w formę przewlekłą

 Nie ma konieczności oznaczania HBeAg i 
anty-HBe w diagnostyce ostrych zakażeń, 
przydają się do monitorowania pacjentów z 
zakażeniem przewlekłym



WZW typu B – zakończone wyleczeniem



Mutanty HBs

 Mutant HBs to wirion HBV o zmienionej strukturze 
epitopów, będącej wynikiem mutacji 

 Przyczyna powstawania mutantów: na skutek 
interwencji medycznych lub naturalnie 
wywołana selekcja w organizmie, istnieją 
mutanty stabilne, przenoszone drogą 
horyzontalną

 Częstość występowania mutantów wśród osób 
po szczepieniach szacuje się na 2 - 28 %

 Mutanty sprawiają problemy diagnostyczne, 
należy dobrać odpowiednio przeciwciała 
monoklonalne do testu aby wykryć zarówno 
dziki, jak i zmutowany antygen wirusa



Diagnostyka WZW typu A

ostre zakażenie

HAV
Anty-HAV 

IgM

obecne w chwili wystąpienia 

objawów

wykrywalne od 3 do 6 miesięcy

przebyte zakażenie

HAV Total anty-HAV



WZW typu A – markery serologiczne



Objawy

0         1          2         3         4         5         6                   12         18         24

próg 
wykrywalności

anty-HBs

HBsAg

całkowite anty-

HBcPodwyższony ALT

anty-HBc IgM



POSTĘPOWANIE

PO ZAWODOWEJ EKSPOZYCJI 

NA MATERIAŁ POTENCJALNIE 

ZAKAŹNY:

 HIV

 HBV

 HCV



SCHEMATY PODSTAWOWE

 TDF/ FTC /Tenofovir/ Emtricitabine* + LPV/r. / 
Lpinavir/ Ritonavir*/ 

lub

 AZT/3TC/Zidovudine/Lamivudine*/ + LPV/r. 
/Lopinavir/ Ritonavir*/

lub

 3TC /Lamivudine*/ + TDF /tenofovir*/ + LPV/r. 
/Lopinavir/ Ritonavir*/



PROFILAKTYKA ZAKAŻENIA HBV 

polega na podaniu szczepionki i swoistej 

immunoglobuliny osobom wrażliwym na 

zakażenie

NIE MA PROFILAKTYKI ZAKAŻENIA HCV 

jednak wczesne wykrycie zakażenia pozwala na 

skuteczne leczenie.



USZKODZENIE SKÓRY ZACHLAPANIE BŁON 

ŚLUZOWYCH

 błony śluzowe oka 
kilkakrotnie przepłukać 
solą fizjologiczną lub 
wodą

 jamę ustną lub nosową 
przepłukać kilka razy 
wodą

 NIE   WYCISKAĆ

 NIE   TAMOWAĆ KRWI

 przemyć ranę pod bieżącą wodą

 ranę można umyć wodą z mydłem

O ile zakład pracy posiada lek ZIDOVUDINE*, 

można zaraz po ekspozycji przyjąć 1 tabletkę /dawka 250 mg/ lub 

1 tabletkę leku złożonego* 

/150 mg LAMIVUDINE + 300 mg ZIDOVUDINE/ 

lub 

/150 mg LAMIVUDYNY + 300 mg AZYDOTYMIDYNY/  



JEŚLI PACJENT ŹRÓDŁOWY JEST ZNANY:

przyprowadzić pacjenta lub zabezpieczyć krew do badań 

serologicznych/5 ml na skrzep/, 

w przypadku pracowników zakładów opieki zdrowotnej, 

badania można wykonać w zakładzie pracy, o ile nie opóźni 

to postępowania poekspozycyjnego, 

wyniki powinny być dostępne w ciągu kilku godzin /HBsAg, 

anty-HCV,

badania w kierunku zakażenia HIV powinny być wykonane 

testem IV generacji/oznaczenie przeciwciał i antygenu p24/.

ZGŁOSIĆ FAKT PRZEŁOŻONEMU, ODNOTOWAĆ 

ZDARZENIE  W  DOKUMENTACJI, ZGODNIE Z 

PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W ZAKŁADZIE



Cenne są informacje nt. pacjenta źródłowego /zwłaszcza

dotyczące ryzykownych zachowań w okresie ostatnich 3

miesięcy/, przekazane w zaklejonej kopercie przez lekarza

prowadzącego/ dyżurnego z zachowaniem tajemnicy lekarskiej.

Informacje powinny być zebrane zgodnie z zasadami sztuki

lekarskiej, z zachowaniem warunków intymności w czasie

wywiadu.

PACJENT ŹRÓDŁOWY MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ NA 
BADANIA. 

WYJĄTEK STANOWIĄ SYTUACJE, W KTÓRYCH OSOBA TA 
JEST NIEPRZYTOMNA. W PRZYPADKU GDY JEST TO OSOBA 
PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA, ZGODĘ NA BADANIE WYDAJĄ 
OPIEKUNOWIE PRAWNI ORAZ SAM NIELETNI /ŚWIADOMA 
ZGODA OBU STRON/



Zgłosić się jak najszybciej /najlepiej w ciągu 48 

godz./ do ośrodka specjalistycznego w celu 

oceny wskazań do profilaktyki zakażenia HIV i 

HBV oraz jej wdrożenia – o ile procedury 

danego zakładu nie przewidują inaczej

Badania, które należy wykonać u osoby 
eksponowanej: 

anty-HCV, anty-HIV, anty-HBc, HBsAg, anty-HBs /jeśli 
była w przeszłości szczepiona/. 

Badania mogą być wykonane w zakładzie pracy, o 
ile nie opóźni to wdrożenia profilaktyki /wyniki 
dostępne w ciągu kilku godzin/.



KAŻDA  EKSPOZYCJA NIESIE  RYZYKO 
POTENCJALNEGO ZAKAŻENIA!

NIE BAGATELIZUJ EKSPOZYCJI NA MATERIAŁ 

POTENCJALNIE ZAKAŹNY!

DO CZASU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA 
POEKSPOZYCYJNEGO NALEŻY UNIKAĆ SYTUACJI, 
W KTÓRYCH MOGŁOBY DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA 
OSÓB TRZECICH.

KOBIETY NIE POWINNY W TYM CZASIE ZACHODZIĆ 
W CIĄŻĘ ANI KARMIĆ PIERSIĄ.



* Leki antyretrowirusowe dostępne w Polsce

na dzień 30.09.2013 roku, stosowane w profilaktyce 

poekspozycyjnej zakażenia HIV; 

1/ Lek złożony: 

Lamivudine 150 mg/ Zidovudine 300 mg – cztery leki: 

 Combivir tabl. /podmiot odpowiedzialny – firma GSK/

 Lazivir /podmiot odpowiedzialny – firma Celon Pharma

 Lamivudine / Zidovudine Teva tabl. 150 mg / 300 mg 
/podmiot odpowiedzialny – firma TEVA/ 

 Lamivudine / Zidovudine Mylan tabl. 150 mg/ 300 mg 
/podmiot odpowiedzialny – firma Mylan/ 



2/  Lek złożony: 

Tenofovir 245 mg / Emtricitabine 200 mg –

lek : 

Truvada tabl. 245 mg/ 200 mg /podmiot odpowiedzialny 

– firma Gilead    

3/ Lek Tenofovir 245 mg 

• Viread tabl. po 245 mg /podmiot odpowiedzialny firma Gilead/

4/ Lek Lamivudine 150 mg – trzy leki:

 Epivir tabl. po 150 mg /podmiot odpowiedzialny – firma GSK/

 Lamivudine Teva tabl. po 150 mg /podmiot 

odpowiedzialny – firma TEVA/

 Lamivudine Mylan tabl. po 150 mg /podmiot 

odpowiedzialny – firma Mylan/



5/ Lek złożony:

Lopinavir 200 mg / Ritonavir 50 mg

lek:

 Kaletra w tabl. 200 mg/ 50 mg /podmiot 

odpowiedzialny – firma Abbott/



Misja Zespołów Kontroli 
Zakażeń: 

 bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów i 

personelu opiekującego się nimi

 walka z czynnikami ryzyka zakażeń - czynnik 

ludzki

 nadzór nad zakażeniami - z rejestracją i 

monitorowaniem oraz profilaktyką (stałe 

szkolenia)



Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 

5.12.2008 r. /Dz.U.234.1570/, leczenie profilaktyczne 

zakażenia HIV jest finansowane przez pracodawcę lub 

zlecającego pracę  /art. 41, ust. 5/. 

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ponosi 

ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad pracownikiem, niezbędne z uwagi na warunki 

pracy /art. 229, 6/ 

STOSUJ ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY !



WE wrześniu 2015r wykryto nowego wirusa w próbkach krwi 

pacjentów, którzy w latach 1974-1980 otrzymywali transfuzje 

krwi. 

W badaniach przedtransfuzyjnych nie stwierdzono wirusa. 

Nazwano go "ludzki hepegi-wirus" ( HHpgV-1) z rodziny 

Flaviviridae. Jego obecność może świadczyć o przetrwałej 
wiremii

Epidemia EVD (Ebola) ujawniła niedoskonałość systemu 
szkolenia personelu medycznego i umiejętności korzystania 
ze środków ochrony osobistej w obliczu szczególnie 
niebezpiecznej choroby zakaźnej. 

W latach 2014-2016 zachorowało ok. 30000 osób- zmarło 
ok. 11000 tj. 40%, z personelu zachorowało 900 osób -
zmarło 58%.



Dziękuję
za uwagę


