INFORMACJA DLA PACJENTA KIEROWANEGO DO ZABIEGU
NA TEMAT ZALECANEGO SZCZEPIENIA PRZECIWKO WZW TYPU B .
I.Jeśli nigdy nie był/a Pan/i szczepiony/a
1.Co to jest wirusowe zapalenie wątroby typu B?
Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) typu B, czyli tzw. żółtaczka zakaźna lub żółtaczka wszczepienna, jest
najczęstszą wirusową chorobą wątroby. Jego przyczyną jest wirus WZW typu B. Zapalenie wątroby typu B często
przechodzi w zapalenie przewlekłe, które po latach może doprowadzić do marskości i niewydolności lub raka
wątroby.
2.Czy jest ryzyko , że nieszczepiona osoba zachoruje?
Wirus WZW typu B jest przenoszony głównie przez krew w trakcie wykonywania zabiegów naruszających ciągłość
skóry lub błon śluzowych (np. operacja, szycie rany skórnej, zastrzyk, pobieranie krwi do badania, gastroskopia i
podobne zabiegi diagnostyczne, kontakt seksualny, zabiegi kosmetyczne jak np.wycinanie skórek itp.).
Pomimo wprowadzenia sprzętu jednorazowego użytku, oraz przestrzegania przez personel medyczny wszelkich
procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym, każdy pobyt w szpitalu oraz wykonywanie wymienionych powyżej
zabiegów nadal są obarczone ryzykiem zakażenia niezaszczepionej osoby.
3.Czy można zapobiec zachorowaniu na WZW typu B?
Tak. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniu na WZW typu B jest szczepienie.
Pacjentom przygotowywanym do zabiegów operacyjnych w Centrum Medycznym PRIMUS zalecamy wykonanie
szczepienia przeciw WZW typu B. Proponowane szczepienie, jest przywilejem pacjenta. Nie wykonanie szczepień nie
będzie skutkowało odmową wykonania zabiegu operacyjnego.
4.Schemat szczepienia przeciw WZW typu B.
Czynne uodpornienie przeciwko WZW typu B polega na zastosowaniu 3 dawek szczepionki w schemacie szczepienia
podstawowego 0, 1, 6 miesięcy. Ochronny poziom przeciwciał pojawia się średnio po dwóch tygodniach od podania 2
dawki.
W sytuacji konieczności uzyskania odpowiedzi w krótkim czasie można zastosować szczepionkę EngeriX B w
schemacie szybkiego uodpornienia: 0,7,21 dni i 12 miesięcy. Ochrony można oczekiwać po 4 tygodniach od
rozpoczęcia szczepienia.
5.Gdzie wykonać szczepienie?
Szczepienie najlepiej wykonać u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
6.Czy szczepienie jest bezpieczne ?
Szczepienie jest bezpieczne i dobrze tolerowane, nawet przez noworodki. U około 1/3 szczepionych może pojawić się
bolesność i zaczerwienienie lub stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia. Sporadycznie występuje niewysoka gorączka i
złe samopoczucie.

II.Jeśli był/a Pan/i szczepiony/a przeciwko WZW typu B:
- Jeżeli było wykonane szczepienie podstawowe trzema dawkami szczepionki, a od ostatniej dawki szczepienia
minęło kilka - kilkanaście lat, można pobrać krew do badania żeby sprawdzić poziom przeciwciał anty-HBS. Nie jest
to jednak zalecenie obowiązkowe.
- Jeżeli zdecyduje się Pan/i na wykonanie badania poziomu przeciwciał anty-HBS wynik należy zweryfikować u
lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej i dostosować się do jego zaleceń.

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze powyższymi informacjami dotyczącymi zalecanych szczepień
przeciwko WZW typu B i są dla mnie zrozumiałe
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