Program profilaktyki zakażeń HCV
dla Miasta Kościerzyna
na lata 2014 – 2016

PRZESŁANKI DO REALIZACJI
PROGRAMU
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Kościerzyny w zakresie ochrony
zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań samorządu, które wynikają
z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Do zadań własnych Gminy Miejskiej Kościerzyny w zakresie zapewnienia równego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowanie
i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.
Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest chorobą zakaźną wywołaną
przez wirus zapalenia wątroby typu C.
Wiedza społeczeństwa na temat WZW C jest niewystarczająca.
Ludzie nie rozróżniają typów wirusowego zapalenia wątroby.
Mylą WZW typu C z innymi typami WZW A i B oraz utożsamiają chorobę
z jej objawem żółtaczką, która rzadko pojawia się na początku zakażenia.
Polacy nie są świadomi zagrożenia ze strony HCV, nie wiedzą, jak przenosi
się wirus i w jakich sytuacjach może dojść do zakażenia.

Agencja Oceny Technologii Medycznych
w dniu 4 sierpnia 2014 r.
wystawiła pozytywną opinię programu:
„Profilaktyki zakażeń HCV dla Miasta Kościerzyna
na lata 2014-2016”.
Następnie program został przyjęty Uchwałą Rady Miasta
Kościerzyna nr LXIX/526/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń HCV
dla Miasta Kościerzyna na lata 2014-2016"

CEL PROGRAMU

Cel ogólny:
•ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem HCV,
•zwiększenie liczby wcześnie wykrytych zakażeń HCV poprzez wykonanie badań
przesiewowych na obecność wirusa HCV a co za tym idzie rozpoczęcie leczenia
osób zakażonych,
•zahamowanie, spowolnienie lub regresja zmian zapalnych i włóknienia w wątrobie,
•zmniejszenie ryzyka rozwoju raka pierwotnego wątroby,
•przedłużenie i poprawa jakości życia.
Cele szczegółowe:
•przeprowadzenie badań na obecność przeciwciał wirusa HCV w surowicy krwi,
•zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej na temat WZW C, w tym zagrożeń
wynikających z zakażenia wirusem HCV,
•edukacja społeczności lokalnej zakresie zapobiegania zakażeniom HCV popularyzacja właściwych nawyków ograniczających transmisję wirusa,
•wzrost świadomości zdrowotnej społeczności lokalnej w zakresie potrzeby
wczesnego wykrywania wirusa, czyli wykonywania testów na obecność przeciwciał
wirusa HCV we krwi – testów anty-HCV.

PLAN REALIZACJI
PROGRAMU
Przeprowadzenie badań na obecność przeciwciał wirusa HCV – anty- HCV
1400 osób pełnoletnich zameldowanych w Mieście Kościerzyna.

Koszt druku
plakatów
i ulotek

Planowana
ilość badań

Przeprowadzona
ilość badań

Koszt badań

2014

400

333

3 296,70 zł

2015

500

*341

*3 375,90 zł

2016

500

----

----

----

6 672,60 zł

679,58 zł

SUMA

1 400

671

679,58 zł

RAZEM: 7352,18 zł.

Środki przeznaczone na realizacje Programu (zgodnie z uchwałą) – 32 000,00 zł
Wartość umowy z wykonawcą na wykonanie badań – 13 860,00 zł
Profilaktyka zakażeń HCV i podniesienie poziomu diagnostyki HCV w Kościerzynie
jest realizowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna

*stan na 20.10.2015 r.

Darmowy test na obecność przeciwciał anty-HCV
mieszkańcy Kościerzyny mogą wykonać
w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej
z Bankiem Krwi Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

