A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest
chorobą wywoływaną przez jeden z typów
wirusa (typ A) atakujących wątrobę1.

WZW typu A W LICZBACH

1 MLN 400 TYS

7134

osób na świecie
zmarło3 (2016 r.)

osób na świecie zapada co roku
na ostre WZW typu A2 (dane z 2016 r.)

1067

osób w Polsce
zachorowało4 (2019 r.)

B

Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest
chorobą wywoływaną przez jeden z typów
wirusa (typ B) atakujących wątrobę7.

WZW typu B W LICZBACH

257 MLN

887000

DROGI ZAKAŻENIA3

Brudne
ręce

Kontakty
seksualne

Kontakt
z odpadami

OBJAWY3

Odbijanie, nudności,
zgaga itp.

Ciemny
mocz

Zażółcenie skóry
i białkówek oczu

Zabiegi medyczne
i stomatologiczne

(występuje bardzo rzadko)

Uszkodzenie
nerek2

Kontakty
seksualne

Zabiegi kosmetyczne,

(np. tatuaż, pedicure, fryzjer)

Poród

(od zakażonej
matki na dziecko)

OBJAWY8

Zażółcenie skóry
i białkówek oczu

SKUTKI

Zapalenie i ostra niewydolność wątroby2

osób w Polsce
zachorowało4 (2019 r.)

Uwaga: większość chorych nie ma żadnych dolegliwości7.

Ciemny
mocz

Zaburzenia
pokarmowe

Złe samopoczucie,
brak apetytu

SKUTKI

Najczęstsze powikłania, to m.in.:

Zakażenie może prowadzić do groźnych powikłań, tj.:

90% chorych jest
hospitalizowanych4

2854

Wirus przenosi się poprzez:

Przebieg WZW A u dorosłych jest cięższy niż u dzieci. Mogą pojawić się m.in.:

Objawy
grypopodobne

osób na świecie
zmarło8 (2015 r.)

DROGI ZAKAŻENIA8

Wirus przenosi się poprzez:

Zanieczyszczoną
wodę i żywność

osób na świecie żyje z wirusem
zapalenia wątroby typu B8 (dane z 2015 r.)

Marskość
i rak wątroby8

Zapalenie
nerek9

Zapalenia
stawów9

Zaburzenia
krzepnięcia krwi9

PROFILAKTYKA

PROFILAKTYKA

Szczepienie przeciw WZW typu A

Szczepienie przeciw WZW typu B

Najskuteczniejszą metodą profilaktyki jest szczepienie1.
Jest zalecane w programie
szczepień ochronnych5

Zaleca się m.in. osobom
dorosłym, zwłaszcza
w wieku starszym5.

Daje długotrwałą
ochronę1

Zalecane m.in.:
wyjeżdżającym do
krajówo wysokim ryzyku
zakażenia(Bułgaria, Egipt,
Tunezja6);

zatrudnionym
przyprodukcji
i dystrybucji żywności6;

dzieciom w wieku
przedszkolnym,szkolnym
oraz młodzieży, które
nie chorowały na WZW
typu A5.

Odporność utrzymuje się
co najmniej 20 lat8

(Polacy powyżej 35. roku życia
nie zostali objęci powszechnymi
szczepieniami przeciw WZW typu B )10

Zmniejsza ryzyko
raka wątroby8

Zapytaj lekarza o szczepienie
przeciw WZW typu A i WZW typu B.
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GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel.: 22 576 9000, fax: 22576 9001, pl.gsk.com. Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.
Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492- 13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych.
Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.
Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja
o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.
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