
Czym jest wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) 
 
Wirusowe zapalenie wątroby typu B nazywane również WZW B lub żółtaczką wszczepienną jest chorobą 
wywoływaną przez wirus HBV, który uszkadza wątrobę, a przenoszony jest wraz z krwią oraz innymi płynami 
ustrojowym. Wirus ten jest mikroskopijnej wielkości cząstką, która w celu replikacji (rozmnażania), musi mieć 
dostęp do żywych komórek1.  

 
Out Box 
Czym jest zapalenie wątroby? 
 
Każde zapalenie wątroby określane jest jako wirusowe zapalenie wątroby. Do najczęstszych czynników 
wywołujących zapalenie wątroby można zaliczyć: 
 
-spożywanie zbyt dużej ilości alkoholu (najczęstsza przyczyna uszkodzeń wątroby) 
-wirus, np. HBV 
-niepoprawnie funkcjonujący system immunologiczny ogranizmu człowieka, tzw. autoimmnologiczne 
zapalenie wątroby 
-efekty uboczne niektórych leków i substancji chemicznych. 

 
End of Out Box 
 
Występowanie WZW B 
 
Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest najbardziej rozpowszechnioną formą wiruswego zapalenia wątroby. 
Występuje w Azji Południowo-Wschodniej, na subkontynencie indyjskim, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w 
Europie Południowej2 oraz w Afryce3. 
 
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że jedna-trzecia ludności światowej została zarażona wirusem w 
pewnym momencie życia oraz że na świecie jest 350milionów ludzi przewlekle zarażonych wirusem 
(choroba trwa conajmniej 6miesięcy) 3. Szacuje się także, że w Europie co roku zarażonych zostaje milion 
osób4.  
 
Uważa się, że w UK średnio jedna na 350 osób jest przewlekle zarażona wirusem typu B5. W rejonach  
zamieszkiwanych w dużej mierze przez osoby pochodzące z krajów, w których wirus jest popularny, uważa 
się, że zarażona może być aż 1 na 60 ciężarnych kobiet5.  
 

Drogi szerzenia wirusa 
 
WZW typu B jest wirusem przenoszonym przez krew i może się rozprzestrzeniać poprzez konkakt z krwią 
zarażonego3. Wirus ten obecny jest także w innych płynach ustrojowych takich jak ślina, sperma, wydzielina 
z pochwy, które mogą być źródłem zakażenia, szczególnie jeśli miały kontakt z krwią3,6. Śladowe ilości 
wirusa WZW B zostały wykryte w pocie, łzach, mleku matek oraz w moczu, nie dowiedziono jednakże, że 
zakażenie taką drogą jest możliwe.  
 
Wirus WZW znaleziono także w kale oraz wymiocinach, jednakże dopóki w żadnym z nich nie ma 
widocznych śladów krwi, prawdopodobieństwo zakażenia wirusem jest niewielkie.  
 
Nawet niewielka ilość krwi osoby zarażonej wirusem może spowodować zakażenie, jeśli dostanie się do 
krwioobiegu osoby zdrowej. Może do tego dojść poprzez otwartą ranę, zacięcie, zadrapanie bądź zakażoną 
igłę. Wirus typu B charakteryzuje się wysoką zakażalnością, 50-100krotnie większą niż wirus HIV3. 
Jednakże, istnieją proste  testy na wykrycie wirusa, dostepne są także szczepienia ochronne.  
 
Wirus jest w stanie przetrwać poza ciałem człowieka conajmniej tydzień3. Oznacza to, że przedmioty oraz 
powierznie, na których znajduje się sucha krew także stwarzają zagrożenie.  
 
Seks - wysokie ryzyko, jeśli uprawiany bez zabezpieczenia 
 
Osoby aktywne seksualnie, które mają wielu partnerów i uprawiają seks bez prezerwatywy znajdują się w 
grupie wysokiego ryzyka zarażenia wirusem WZW B. Wirus może być przeniesiony w trakcie penetracji 
pochwy, odbytu, a także w trakcie seksu oralnego, jeśli nie zostanie zastosowana prezerwatywa bądź 
ślinochron (koferdam) 3.  



 
Matka- dziecko - wysokie ryzyko, jeśli nieleczone.  
 
Od kwietnia 20007 wszystkie ciężarne kobiety w UK mają możliwość przejścia testów na wykrycie WZW B.  
 
Do przeniesienia choroby z matki na dziecko nie dochodzi w macicy (przed narodzinami). Może jednak do 
tego dojść podczas porodu, kiedy to płód ma styczność z krwią matki. Zakażenie podczas porodu nawywane 
jest zakażeniem okołoporodowym i jest najczęstszym sposobem przenoszenia wirusa WZW B na świecie.  
 
Jeśli wiesz, że masz WZW typu B, istotne jest, by twoje dzieco otrzymało zastrzyk z przeciwciałami oraz 
szczepienie przy porodzie, jako że w większości wypadków zapobiega to przeniesieniu choroby. Pamiętaj 
jednak, że twoje dziecko nie będzie w pełni chronione dopóki nie przejdzie całej serii szczepień3.  
 
Pomimo iż niewielkie ilości wirusa zostały wykryte w mleku matek, nie dowiedziono, że zarażenie taką drogą 
jest możliwe6. Odpowiednie dbanie o brodawki sutkowe, niedopuszczanie do pęknięć oraz krwawień, a także 
zaszczepienie dziecka, pozwoli uniknąć dalszego ryzyka.  
 
Wstrzykiwanie narkotyków (łącznie ze sterydami) - Wysokie ryzyko, jeśli używane są wspólne igły, 
strzykawki etc. 
 
Jesteś narażony na wysokie ryzyko zakażenia, jeśli przyjmujesz dożylnie sterydy, narkotyki bądź też dzielisz 
z innymi przedmioty typu igły, strzykawki, filtry, łyżeczki, wodę, opaski uciskowe lub kubki. Na każdym z tych 
przedmiotów może znajdować się ilość krwii wystarczająca do tego, by zarazić kolejną osobę3.  
 
Jeśli wykryto u ciebie WZW B istotne jest, byś nie dzielił z nikim żadnych w/w przedmiotów używanych do 
aplikowania narkotyków, jako że stanowisz przez to wysokie ryzyko dla innych. 
 
 
Podróże - średnie-wysokie ryzyko, jeśli nie jesteś zaszczepiony. 
Szacuje się, że ponad 12% przypadków zarażenia WZW B w UK jest rezultatem podróży odbytych do 
krajów, gdzie ryzyko zachorowania na WZW B jest podwyższone lub przeniesione jest przez osoby 
pracujące w takowych krajach8. Około 40% zachorowań wynika z braku zabezpieczenia podczas seksu8. 
 
Szczepienia ochronne rekomenduje się wszystkim podróżującym do krajów, gdzie WZW B jest chorobą 
powszechną, nawet jeśli podróżują oni do kraju swego urodzenia bądź pochodzenia rodziców. Fakt, że ktoś 
urodził się w kraju, gdzie WZW B jest chorobą powszechną nie oznacza wcale, że jest on naturalnie 
chroniony przed zakażeniem. 
 
Kontakty rodzinne/ społeczne - niskie- średnie ryzyko, jeśli nie jesteś zaszczepiony. 
WZW B nie można zarazić się podczas zwykłych codziennych koktaktów z innymi, np. Trzmając się za ręce, 
przytulając się, dzieląc ręczniki, kubki, talerze lub inne naczynia. 6,9 Ryzyko przeniesienia choroby z/na 
znajomych bądź członków rodziny takich jak, rodzice na dzieci jest niewielkie. Jednakże rośnie, jeśli 
pierwszą osobą w rodzinie, która zostaje zakażona jest niemowlę lub dziecko jako że nie są one w stanie 
umiejętnie (ostrożnie) obchodzić się z krwią i płynami ustrojowymi. 
 
Sugeruje się, by unikać dzielenia się przyborami toaletowymi takimi jak szczoteczki do zębów, maszynki do 
golenia, obcinaczki do paznokci, pęsety oraz spinki do włosów, gdyż istnieje ryzyko, że ilość ewentualnej 
krwi, która może się na tych przyborach znajdować, może być wystarczająca do tego, by zainfekować 
kolejną osobę6.  
 
Istotne jest, by utrzymywać w czystości miejsa użytku wspólnego jak np. toalety, a szczególnie ważne jest to 
dla miesiączkujących kobiet. Chociaż wirus WZW B może być odnaleziony w płynach ustrojowych, nie 
dowiedziono, by był przekazywany poprzez kichanie lub kaszel.  
 
Praca i środowisko pracy - średnie ryzyko w przypadku pewnych zawodów 
Niektóre wykonywane prace mogą narażać ludzi na zakażenie wirusem, gdyż mogą wymagać konktaktu z 
płynami ustrojowymi człowieka3. Jeśli zainteresowany jesteś listą zawodów, które wiązą się z podwyższonym 
ryzykiem zajrzyj do pełnej wersji naszego przewodnika.  
 
 
 
 
 



Osoby, które w związku z wykonywaną pracą  mogą znajdować się w grupie podwyższonego ryzyka 
zakażenia wirusem powinny zostać zaszczepione. 
 
Transfuzje krwi oraz inne zabiegi medyczne - bardzo niskie ryzyko w UK. 
Od roku 1972 krew każdego dawcy krwi w UK banada jest na obecność WZW B; w 1984 roku wprowadzono 
testy na obecność WZW w preparatach krwiopochodnych, co pozwoliło praktycznie wyeliminować je jako 
źródło zakażenia. Każdemu kto ma regularnie przeprowadzaną transfuzję krwi bądź przyjmuje częste i/lub 
duże ilości preparatów krwiopochodnych radzi się zaszczepić przeciwko WZW B przed rozpoczęciem 
terapii3. W krajach, w których krew nie jest badana, transfuzja krwi nadal może być źródłem infekcji.  
 
W krajach, w których narzędzia medycznie nie są odpowiednio sterylizowane nadal istnieje ryzyko zakażenia 
podczas leczenia medycznego bądź dentystycznego.  
 
Akupunktura, tatuaże, piercing - bardzo niskie ryzyko, jeśli zabiegi przeprowadzane są w 
profesjonalnych salonach.  
 
Wykonanie tatuażu, piercingu, a nawet zabieg akupunktury może wiązać się z ryzykiem, jeśli używane 
narzędzia nie są wysterylizowane3. Najlepszym sposobem ochrony przed zakażeniem jest pilnowanie, by 
igły używane podczas takich zabiegów były jednorazowe i pochodziły ze sterylnego opakowania.  
 
Jeśli masz WZW B i planujesz któryś z w/w zabiegów powienieneś o tym poinformować osobę wykonującą 
zabieg, która będzie mogła przedsięwziąć odpowiednie środki w celu ochrony siebie oraz innych członków 
personelu. 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji,  zajrzyj do pełnej wersji naszego przewodnika. Jeśli 
wydaje ci się, że mogłeś mieć styczność z WZW B, natychmaist skonktaktuj się ze swoim lekarzem. 
 
 

Współzakażenie 
 
Do współzakażenia zachodzi, kiedy osoba zostaje zarażona więcej niż jednym wirusem  jednocześnie. 
Pozostałe przenoszone drogą krwii wirusy takie jak HIV i WZW C mają podobną drogę zarażenia do WZW B 
przez co niektórzy ludzie mogą zostać zakażeni także i innym wirusem. 
 
Jeśli wykryto u Ciebie WZW B, powinieneś mieć przeprowadzone testy na wykrycie innych form wirusowego 
zapalenia wątroby. Zakażenie więcej niż jednym wirusem może oznaczać inne sposoby leczenia i inne 
rezultaty, może także przyczynić się do szybszego wyniszczenia wątroby10. 
 
W obiegu dostępne są informatory dotyczące WZW A, C , D i E. 
 

Jakie są objawy WZW B? 
 
Do 6 tygodni od momentu, w którym wirus znajdzie się w twoim organizmie, możesz nie odczuwać żadnych 
objawów zakażenia. Okres ten nazywa się okresem inkubacji10. 
 
Jak w przypadku większości chorób wątroby, wiele osób z WZW B nigdy nie ma żadnych objawów, a co za 
tym idzie, może zarażać innych jako iż nie jest świadoma swojej choroby. 
 
 
Objawy 
Niektórzy mogą przechodzić chorobę w bardzo łagodny sposób i mogą nawet nie chceć skonsultować tego z 
lekarzem. Jest wiele ogólnych objawów, część których może być mylona z grypą3.  
 
W niektórych przypadkach choroba może mieć ostry przebieg, który wymaga hospitalizacji. Do poważnych 
objawów zaliczyć należy: 
 

 Biegunkę 
 białawy stolec 
 ciemne zabarwienie moczu 
 żółtaczka- stan, w którym dochodzi do zażółcenia białek oczu, a w ostrych przypadkach nawet do 

zażółcenia skóry (patrz: Słowniczek) 
 



Ostre WZW B może być poważne w skutkach i u niewielkiej liczby osób (1 na 100) prowadzić do ostrej 
niewydolności wątroby3,11. Jeśli objawy zaczynają przyjmować formę ostrych wymiotów, odwodnienia lub jeśli 
zaczynasz tracić świadomość, powinieneś niezwłocznie zgłosić się na pogotowie.  
 
Out Box 
Jaka jest różnica pomiędzy ostrm, a przewlekłym zapaleniem wątroby typu B? 
Wirusowe zapalenie wątroby typu B może występować w postaci ostrej bądź przewlekłej choroby.   
 

 Ostra postać choroby charakteryzuje się krótkim okresem jej trwania (do 6 miesięcy). Mimo iż 
większość osób czuje się lepiej już po kilku tygodniach, zwykle jeszcze kilka miesięcy później 
odczuwają oni zmęczenie i brak enegrii3. Niektórzy znowuż mogą przejść chorobę i ulec 
samoistnemu wyleczeniu nie będąc nawet świadomym tego, że byli chorzy3. 

 Choroba przewlekła jest to choroba, która trwa powyżej 6ciu miesięcy i może rozciągnąć się na 
okres całego życia. Objawy mogą się pojawiać i znikać. U jednej na 10 osób (ok.5-10% 
zakażonych), ostre zapalenie wątroby typu B przerodzi się w chorobę przewlekłą, jeśli do zakażenia 
doszło w dorosłym życiu. Około 95% dzieci, które zostały zakażone, pozostaną zakażone12. Wiele 
osób zostaje zakażonych w dzieciństwie i nawet nie jest świadomym tego, że ma WZW B dopóki nie 
pojawią się u nich dalsze komplikacje wywołane wirusem. Im wcześniej zostaniesz zakażony, tym 
większe prawdopodobieństwo, że choroba przerodzi się w chorobe przewlekłą3.  

 
Więcej informacji dostępnych jest w pełnej wersji informatora. 
 
End of Out Box 
 

Testy w kierunku WZW B 
W celu wykrycia wirusa przeprowadza się badanie krwii, które wyszukuje przeciwciała produkowane przez 
system immunologiczny w celu walki z wirusem3. Testy przeprowadzane są w lokalnych przychodniach, 
szpitalach oraz w ośrodkach zdrowia seksualnego tzw. GUM. 
 
Na wyniki testu oczekuje się zwykle kilka tygodni. W trakcie oczekiwania na wyniki testu, należy zachować 
szczególną ostrożność, by nie doprowadzić do zakażenia innych osób. 
 
Więcej informacji dostępnych jest w pełnej wersji informatora. 
 

Ocena uszkodzeń wątroby 
 
Testy pozwalające na ocenę funkcjonowania wątroby (LFTs) 
Badania te pozwalają na całościową analizę związków chemicznych produkowanych przez wątrobę. 
Nieprawidłowy wynik wskazuje na zmiany chorobowe i może pomóc zidentyfikować przyczynę tego stanu. 
Dodatkowe badania mogą być konieczne w celu uzyskania dalszych informacji. 
 
Badanie USG 
Jest to rutynowa procedura; dokładnie takie samo badanie wykonywane jest kobietom w ciąży. Zwykle 
wykonuje się je w szpitalu na specjalnym oddziale, na którym przeprowadza się takie badania. Badanie jest 
bardzo bezpieczne i zwykle bezbolesne, może trwać od 10 do 15 minut.  
 
Biopsja wątroby 
Biopsja jest to pobranie wycinka wątroby, który jest następnie analizowany w laboratorium. W trakcie 
badania osoba prowadząca nakłuwa specjalną, cienką igłą biopsyjną ciało pacjenta i pobiera wycinek 
wątroby. Wynik zawiera dwie wartości: aktywność zapalną oraz zasięg włóknienia w zależności, które 
oceniają ewentualny stopień zmian. 
 
Pełne informacje na temat każdego z w/w badań znajdują się w informatorze 'Choroby wątroby- opis 
badań' 
 
Marskość wątroby 
Długoterminowe uszkodzenie wątroby spowodowane wirusowym zapaleniem wątroby typu B prowadzi do 
zniszczenia struktury narządu. Nieregularne wyboje, tzw. guzki pojawiają się na gładkiej powierzchni wątroby 
i prawidłowa tkanka występująca w wątrobie zaczyna być zastępowana przez tkankę łączną. W rezultacie 
wątrobie ubywa zdrowych tkanek, co prowadzi to do stopniowego pogarszania się czynności narządu, aż w 
końcu do jego niewydolności, która może być fatalna w skutkach jeśli nie zostanie przeprowadzony 



przeszczep13. 
 
Choroba może rozwijać się bezobjawowo dopóki nie znajdzie się w stadium zaawansowanym.  
 
Rak wątroby 
Jeśli chorujesz na przewlekłe WZW B i/lub marskość wątroby, istnieje zwiększone ryzyko, że choroba 
rozwinie się w pierwotny rak wątroby-  hepatocellular carcinoma (HCC). Co roku u 3do5 na 100 osób, które 
cierpią na WZW typu B dochodzi do zachorowania na HCC14.  
 
Jeśli chorujesz na WZW B i stwierdzono u ciebie marskość wątroby, powinieneś mieć regularnie 
wykonowane USG oraz badania krwii (co 6-12 miesięcy) sprawdzające stan wątroby. Wczesne wykrycie 
ewentualnych guzów daje większe szanse na powodzenie kuracji. 
 
Jeśli chorujesz na WZW B, ryzyko wystąpienia marskości wątroby jest większe jeśli jednocześnie występuje 
u ciebie WZW typu C, HIV, spożywasz duże ilości alkoholu lub palisz.  
 
Badania powinny być także przeprowadzone jeśli przekroczyłeś 40 rok życia i chorujesz na WZW B jako że 
znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka wątroby (HCC). Wszelkie możliwe 
opcjie omówi z tobą twój lekarz15. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku 'Rak wątroby' 
 
Przeszczep wątroby 
W przypadkach, w których marskość wątroby staje się zagrożeniem dla życia pacjenta, rozwiązaniem może 
być przeszczep wątroby. Jest to poważna operacja, jednakże 89% pacjentów, którzy ją przeszli, pozostaje 
przy życiu po pierwszym roku od przeprowadzenia operacji, po 2gim roku przy życiu pozostaje 86% 
pacjentów.  
 
Wirus WZW B może zainfekować nową wątrobę i doprowadzić do poważnych chorób jednakże zwykle 
zajmuje to kilka lat. 
 

Leczenie WZW B 
 
Ostre WZW B 
W ostrej fazie WZW B, wiekszość osób nie wymaga leczenia. Zwykle objawy znikają same, osoba 
samoistnie oczyszcza się z infekcji w ciągu kilku miesięcy od zakażenia, co oznacza, że sama nie jest więcej 
źródłem zakażenia. W krwi takich osób zawsze wykrywalne będą przeciwciała wirusa WZW B, ale są to 
przeciwciała 'uodpornione'16.  
 
Przewlekłe WZW B 
Przewlekłe WZW B często wymaga leczenia, by zatrzymać bądź zmniejszyć aktywność (namnażanie) 
wirusa, który wyniszcza narząd. 
 
Po przeprowadzonej analizie wyników badań oraz ogólnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, lekarz decyduje 
jakie leczenie będzie najbardziej odpowiednie.  
 
Nie każdy wymaga natychmiastowego leczenia. Jeśli ilość wirusa w krwi jest niewielka i nie ma oznak 
świadczących o uszkodzeniu wątroby, prawdopodobne jest, że regularne monitorowanie będzie jedyną 
zastosowaną metodą, a do leczenia dojdzie tylko w wypadku, kiedy pojawią się oznaki świadczące o rozwoju 
choroby17. Ewentualne sposoby leczenia powinny być omówione z lekarzem.  
 
Pełna lista sposobów leczenia oraz możliwych efektów ubocznych dostępna jest w pełnej wersji 
ulotki: Wirusowe zapalenia wątroby typu B- przewodnik po chorobie.  
 
 
[OUT BOX] 
 
Ciąża a leczenie WZW B 
 
Przed rozpoczęciem leczenia powinnaś poinformować lekarza o zamiarze powiększenia rodziny. Jeśli jesteś 
już w ciąży lub planujesz w najbliższym czasie zajść w ciążę, możliwe jest, że twój lekarz zaleci rozpoczęcie 
leczenia dopiero po urodzeniu dziecka18.  
 
Jeśli przechodzisz kurację interferonem, ważne jest byś stosowała antykoncepcję jako że interferon może 



stanowić ryzyko dla płodu. Jeśli zajdziesz w ciążę podczas kuracji lekiem, jak najszybciej skonsultuj się ze 
swoim lekarzem w celu omówienia zmiany leczenia.  
 
[END OF OUTBOX] 
 

Jak ustrzec się WZW B? 
 
Z dostępnych środkó do wyboru mamy szczepionkę przeciw WZW B oraz zastrzyk z przeciwciałami tzw. 
immuglobulinę, która może stanowić tymczasową ochronę. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, 
że 85% przypadków śmierci powiązanej z zapaleniem wątroby jest do uniknięcia poprzez podanie 
szczepienia. Zrozumienie podstawowych zasad ostrożności także zmniejszy ryzyko transmisji WZW B.  
 
Szczepionka 
Szczepienie przeciwko WZW B to substancja zawierająca 'nieaktywną' formę (‘inactivated’ form) wirusa 
WZW B (nie jest to 'żywa' szczepionka), co oznacza, że nie może ona wywołać choroby1. Wprowadza się ją 
do organizu, by wywołać reakcję immunologiczną, która chroni przez złapaniem wirusa. 
 
Szczepienie wykonuje się w ramię pacjenta w schemacie trzydawkowym, z dodatkową dawką po 5ciu latach, 
jeśli pacjent nadal znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka.  
 
Komu zaleca się szczepienie przeciw WZW B? 
W UK, rząd stosuje selektywną politykę szczepień, co oznacza, że zaleca szczepienia osobom, które 
znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zakażenia wirusem. Do grupy tej należą: 
 

 nowonarodzone dzieci zarażonych matek10 
 osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu zarażonych/zakażónych(??) (rodzina oraz 

przyjaciele)10 
 pacjenci, którzy mają regularnie przeprowadzaną transfuzję krwi, osoby z niewydolnością nerek oraz 

ich opienunowie10,19 
 osoby z przewlekłymi chorobami wątroby19 
 osoby podróżujące do krajów średniego i wysokiego ryzyka zakażenia wirusem WZW B19 
 osoby przyjmujące narkotyki dożylnie10 
 pracownicy seksulani (kobiety i mężczyźni) 10 
 osoby często zmieniające partnerów seksulanych oraz mężczyźni uprawiający seks z osobami tej 

samej płci10 
 osoby, które ze względu na wykonywaną pracę znajdują się w grupie ryzyka: pielęgniarki, lekarze, 

strażnicy więzienni, dentyści, pracownicy medyczni, pracownicy laboratoriów10 
 pracownicy i mieszkańcy ośrodków dla osób upośledzonych10 
 więźniowie19 
 osoby adoptujące dzieci z krajów średniego i wysokiego ryzyka zakażenia wirusem WZW B10 
 osoby zarażone/zakażone wirusem przenoszonym drogą krwii np. WZW typu A, C, WZW typu A, C, 

D, E, HIV i narażone na współzakażenie. 
 
Osoby, które znajdują się w grupie ryzyka mogą zaszczepiś się w przychodni, w tzw. travel health clinic, czyli 
ośrodku, w którym wykonuje się szczepienia przed podróżą lub w centrum zdrowia seksulanego (tzw. GUM 
clinic). Jeśli jesteś w grupie ryzyka z powodów medycznych, szczepiopnka oferowanna przed NFZ jest 
bezpłatna. Jeśli natomiast jesteś w grupie ryzyka ze względu na wykonywaną pracę bądź planowane 
podróże, prawdopodobne jest, że będziesz musiał uiścić opłatę lubzostaniesz skierowany do przychodni 
prywatnej.  
 
Jeśli jesteś w grupie ryzyka ze względu na środowisko swojej pracy, pracodawca twój ma obowiązek 
zorganizować oraz opłacić szczepienie. 
 
 
HBIG – immunoglobulina przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B 
HBIG to zastrzyk przeciwciał, który podaje się w ciągu 48 godzin po ekspozycji. Zapewnia on szybką, 
któtkoterminową ochronę dopóki organizm sam nie jest w stanie wyprodukować własnych przeciwciał w 
odpowiedzi na szczepienie przeciw WZW B20.  
 
HBIG nie jest szerokodosępne ze względu na swoją cenę i działa od 3 do 6 miesięcy po zaaplikowaniu. 
Osoby, które zostały narażone bądź nadal znajdują się wgrupie ryzyka zakażeniem powinny się zaszczepić, 
aby uniknąć transmisji wirusa21.  



 
Więcej informacji na temat szczepień wraz z dostępnymi schematami przyjmowania oraz informacją 
o HBIG znajduje się w pełnej wersji przewodnika po wirusowym zapaleniu wątroby typu B. 
 
Jak zmniejszyć ryzyko infekcji wirusem 
Jeśli podejrzewasz lub wiesz, że masz żółtaczkę wszczepienną (WZW typu B) musisz uważać, by nie 
zarazić innych.  
 

 przemywaj i zaklejaj wodoodpornym plastrem wszelkie skaleczenia, zadrapania, otwarte rany 
 krew z podłóg i innych powierzchni usuwaj środkiem dezynfekującym 
 nie używaj cudzych oraz nie pozwalaj, by ktokolwiek używał twojej szczeoteczki do zębów, 

maszynki do golenia, nożyczek, pęsety ani innych przedmiotów higieny osobistej 
 jeśli zażywasz narkotyki dożylnie, upewnij się, że igła z której korzystasz jest sterylna i z nikim jej 

nie dziel 
 uprawiaj bezpieczny seks z prezerwatywą w każdym wypadku 
 nie oddawaj krwi ani nasienia i nie zgłaszaj się jako dawca organów.  

 

Ważne informacje 
 
Komu powiedzieć? 
Jeśli rozpoznano u ciebie WZW B musisz poinformować o tym najbliższą rodzinę (partnera, dzieci), która 
następnie zostanie przebadana na obecność wirusa i zaszczepiona. Ważne jest, by zapoznać się z 
możliwymi drogami transmisji, co ułatwi rozpoznanie kogo jeszcze należy poinformować o chorobie. Do osób 
takich mogą należeć współlokatorzy bądź byli partnerzy seksualni. 
 
Kogo jeszcze powinienem poinformować? 
Jeśli poddajesz się zabiegom lekarskim, stomatologicznym, decydujesz się na tatuaż, piercing bądź zabieg 
akupunktury, musisz powiedzieć o swojej chorobie osobie, która dany zabieg będzie wykonywała. Pozwoli to 
na przedsięwzięcie przez nią odpowiednich kroków w celu ochrony siebie samych oraz innych członków 
personelu. 
 
Nie masz prawnego obowiązku informowania swojego pracodawcy. Jednakże masz obowiązek prawny 
zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla swoich współ/pracowników 21. W zależności od pracy 
jaką wykonujesz może zmienić się poziom ryzyka dla osób, z którymi pracujesz. Współpraca z pracodawcą 
może zmniejszyć ryzyko zakażenia innych pracowników. Jeśli zdecydujesz się poinformować pracodawcę, 
ma on obowiązek zachować tę informację dla siebie i bez twojej zgody nie ma prawa informowac o twoim 
stanie innych.  
 
Do kogo mogę się zwrócić? 
Dobrym pomysłem byłoby porozmawiać o swoim stanie ze specjalistą. Może być to lekarz, psycholog lub 
osoba, która pracuje z uzależnionymi. W niektórych szpitalach oferowana jest pomoc specjalnie w tym celu 
przeszkolonych pielęgniarek. Możesz także skorzystać z telefonu zaufania oferowanego przez British Liver 
Trust: 0800 652 7330 bądź skontaktować się z grupami wsparcia dostępnymi na terenie całego kraju 
(szczegółowa lista grup wsparcia znajduje się na naszej stronie internetowej). 
 
Poufność 
Większość ośrodków pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz ośrodków zdrowia 
seksualnego oferuje poufne (?) przeprowadzanie testów. Twój lekarz rodzinny (GP) także jest osobą, do 
której możesz się zgłosić. Jeśli wynik badania jest pozytywny, zostanie on przesłany do twego lekarza, który 
zadecyduje o dalszym leczeniu.   
 
Każdy lekarz, który wykrywa u pacjenta wirusowe zapalenie wątroby jest prawnie zobowiązany przekazać te 
informacje10 do lekarzy, których zadaniem jest zapobieganie szerzenia się infekcji. Lekarze ci pracują 
zgodnie z polityką prywatności i wszelkie informacje przekazywane są zgodnie z tą zasadą. Krajowe dane 
tworzone są w sposób anonimowy i pomagają monitorować rozprzestrzenianie się choroby. Są one także 
żródłem informacji na temat profilaktyki i leczenia zapalenia wątroby.  
 

Dbanie o siebie w trakcie choroby 
 
Jeśli stwierdzono u ciebie zapalenie wątroby typu B powinieneś być co roku szczepiony przeciwko grypie, a 
także jednorazowo dostać szczepienie przeciw pneumokokom, gdyż prawdopodobne jest, że twój system 
immunologiczny będzie osłabiony, przez co znajdziesz się w grupie podwyższonego ryzyka komplikacji 



pogrypowych, takich jak zapalenie oskrzeli lub płuc22.  
 
Dieta 
Osoby, u których stwierdzono zapalenie wątroby typu B nie muszą sprzestrzegać żadnej szczególnej diety. 
Większość chorych nie musi zmieniać nic. Jednakże, przestrzeganie zdrowej, zrównoważonej diety jest 
bardzo ważne dla zachowania zdrowia. Regularne, niskokaloryczne posiłki bogate w białka (np. mięso, ryby, 
warzywa strączkowe),  skrobię (np. chleb, ziemniaki, ryż) oraz witaminy (pochodzące z owoców i warzyw) 
będą najlepszym rozwiązaniem. Poza tym, pomocne mogą być: 
 

 spożywanie dużych ilości owoców i warzyw (staraj się spożywać 5 porcji dziennie) 
 unikanie produktów słonych 
 spożywanie produktów bogatych w błonnik, takich jak brązowy ryż, chleb razowy, makaron 
 skomponowanie niskotłuszczowej diety tak aby nie podrażniać przewodu pokarmowego 
 dieta niskocholesterolowa 

 
Osoby, u których pojawiły się objawy marskości wątroby bądź u których stwierdzono chorobę w sprawie 
ewentualnego przejścia na dietę powinny skonsultować się ze specjalistą. Więcej informacji na temat 
zrównoważonej diety znajduje się w informatorze 'Choroby wątroby a dieta'. 
Zaleca się unikać postu, np. ze względów religijnych osobom, u których stwierdzono przewlekłą chorobę 
wątroby.  
 
Alkohol i papierosy 
Alkohol przetwarzany jest w wątrobie, zatem spożywanie go przez osoby z chorobami wątroby może być 
niebezpieczne. Unikaj alkoholu, jeśli stwierdzono u ciebie WZW B, gdyż może to pogłębiać uszkodzenia 
wątroby i wpływać negatywnie na efektywność kuracji23.  
 
Palenie papierosów stwarza zagrożenie dla zdrowia każdej osoby health24,25,26. Osoby z chorobami wątroby 
są szczególnie narażone na infekcje ze względu na ogólny słaby stan zdrowia, zatem zarówno palenie 
czynne, jak i bierne nie jest wskazane.  
 
Ćwiczenia 
Bycie aktywnym pozwoli ci utrzymać wagę na odpowiednim poziomie. Ministerstwo Zdrowia (The 
Department of Health) sueruje, by każdy dorosły człowiek wykonywał dziennie conajmniej 30minut ćwiczeń, 
przy których uda mu się rozgrzać i zmęczyć fizycznie. Możesz zrobić to jednorazowo, możesz także 
podzielić to na części. Jeśli masz nadwagę, 30 minut można wydłużyć do 45-90 minut, co pomoże ci zrzucić 
zbędne kilogramy27.  
 
Ważne jest, by znaleźć to, co ci odpowiada najbardziej. Spróbuj spacerów, pływania, jazdy na rowerze, 
zapisz się na zajęcia taneczne.   
Jeśli masz nadwagę, spytaj swego lekarza o bezpieczne sposoby pozbycia się zbędnych kilogramów. Unikaj 
retrykcyjnych diet i szybkiej i nagłej utraty wagi, gdyż sposoby te zwykle są mało efektywne i mało 
prawdopodobne jest, że utrzymasz wagę na nowym poziomie. Mogą one także być niebezpieczne dla 
zdrowia, prowadzić do niedożywienia i  
kamieni żółciowych. Bezpieczna ilość zrzucanych tygodniowo kilogramów waha się od 0.5 do 1 kg. 
 

Leki dodatkowe i alternatywne 
 
Zdarza się, że osoby z problemami wąrtoby równolegle z leczeniem konwencjonalnym stosują terapie 
dodatkowe, które mogą poprawić samopoczucie i pomóc łatwiej radzić sobie z chorobą. Jeśli planujesz 
rozpocząć leczenie dodatkowe, skonsultuj się ze swoim lekarzem, aby nie doprowadzić do konfliktu 
pomiędzy leczeniem konwencjonalnym i niekonwencjonalnym. 
 
 
Istotne jest, abyś o swoim stanie poinformował terapeutę, który w razie potrzeby skonkaktuje się z twoim 
lekarzem prowadzącym (może być to konieczne, by uniknąć konfliktu z leczeniem medycznym), a także 
przedsięweźmie odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia rozprzestrzenienia się choroby.  
 
Niektóre zabiegi jak np.akupunktura, wymagają szczególnej ostrożności ze względu na podwyższone ryzyko 
transmisji choroby. Jeśli decyzujesz się na akupunkturę, staraj się wybrać specjalistę z listy rekomendowanej 
przez Brytyjską Radę ds.Akupunktury (tzw.British Acupuncture Council, w skrócie BacC). Specjaliści z 
ośrodków na niej zamieszczonych muszą być odpowiednio przeszkoleni i przestrzegać określonych zasad 
bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem zabiegu upewnij się, że łóżko, na którym wykonywany będzie zabieg 



pokryte jest świeżym papierem, ręcznikiem lub prześcieradłem. Zwróć także uwagę na to, by wszelkie 
używane narzędzia pochodziły ze sterylnych opakowań i otwarte były w twojej obecności, a po 
skończończonym zabiegu były umieszczone w specjalnym koszu na odpady medyczne.  
 
Wiele z uzupełniających lub alternatywnych metod leczenia zalecanych jest w celu złagodzenia objawów 
choroby. Jednakże, większość z leków stosowanych w czasie tych  kuracji jest tak czy inaczej przetwarzana 
w wątrobie, co może mieć na nią negatywny wpływ. Niektóre z nich mogą pogłębić uszkodzenie wątroby i 
przyczynić się do rozwoju choroby. 

Wiele z produktów nie jest uznawanych za leki, a co za tym idzie nie jest zarejestrowanych, a to oznacza, że 
nie ma pewności, co do ilości i czystości aktywnych składników. Tradycyjne leki ziołowe nie muszą 
przechodzić rygorystycznych bagań, jakim poddawane są leki tradycyjne, a przez to producenci takich leków 
nie są zobowiązani do przeprowadzania badań na szeroką skalę i udowadnienia skuteczności terapii takimi 
lekami28.  
 
Należy z dystansem podchodzić do wszelkich leków ziołowych i uważać na ich reklamowane działania 
cudotwórcze, szczególnie jeśli leki reklamowane są w internecie. Przed rozpoczęciem kuracji, sugeruje 
się skonsultować działanie takich lekarstw z lekarzem prowadzącym. 
 

Słowniczek 
 
Przeciwciała - rodzaj immunoglobulin (białek) produkowanych przez organizm człowieka jako część reakcji 
obronnej na antygeny (substancje 'atakujące') 
 
Antygen - substancja atakująca, która może być częścią wirusa. System obronny organizmu człowieka broni 
się przed antygenami produkując przeciwciała. 
 
Fulminant hepatitis - rzadka i zwykle śmiertelna odmiana ostrego zapalenia wątroby, w której stan zdrowia 
pacjenta ulega nagłemu pogorszeniu. Do objawów zaliczamy cięzką żółtaczkę, obrzęk brzucha, 
encefalopatię, poważne zniszczenie tkanki wątroby, krwawienie, niewydolność nerek i śpiączkę. 
 
Wątrobowy - związany z wątrobą 
 
Immunoglobuliny (Ig) - białka, które działają jak ciała znajdujące się w płynach ustrojowych i tkankach 
człowieka, które wiążą się z atakującymi organizmami, takimi jak bakterie lub wirusy, a następnie niszczą je.  
 
Zapalenie - pierwsza odpowiedź ludzkiego organizmu na infeksję. Zwykle objawia się podwyższoną 
temperaturą, obrzękiem, bólem i wrazliwością. 
 
Żółtaczka - choroba, w której żółtawy kolor przybierają białka oczu człowieka, a w poważniejszych 
przypadkach także i skóra. Spowodowane jest to przez nagromadzenie w krwii bilirubiny, czyli zółtego 
barwnika, który zwykle jest produktem ubocznym usuwanym przez wątrobę w żółci. Żółtaczka zwykle 
wskazuje na problemy wątrobowe, jednakże może być także wywoływana przez inne choroby.  
 
Serokonwersja - wytworzenie bardzo dużej liczby przeciwciał w surowicy krwi skierowanych przeciwko 
konkretnemu antygenowi powstałych na skutek zakażenia (w tym przypadku WZW B) lub szczepienia. Przed 
serokonwersją, badania krwi na przeciwciała są seronegatywne; po serokonwersji, badania krwi na 
przeciwciała są seropozytywne. 
 
Szczepionka - substancja zawierające antygeny, które zmuszają organizm to produkcji przeciwciał 
walczących z konkretną chorobą (materiał antygeniczny). Są dwa rodzaje szczepień- żywe i nieaktywne 
(bardzo słabe bądź martwe), ale żadna z nich nie może wywołać choroby. Po podaniu szczepienia system 
immunologuczny  spowoduje reakcję obronną, by ochronić organizm przed atakującym wirusem.  
 
Ładunek wiremii- ilość wirusa we krwi.  
 


