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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego–PZH oraz Główny 
Inspektorat Sanitarny realizuje cykl 77 szkoleń w ramach Projektu 
pt. „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego 
ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa 
w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)”, realizowanego w ramach 
Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV”. 
 

Na terenie 11 województw odbędzie się 77 szkoleń - 55 szkoleń 
dedykowanych pracownikom sektora usług pozamedycznych, tj. 
salonów kosmetycznych, tatuażu, studiów fryzjerskich) oraz  
22 szkolenia dla pracowników sektora ochrony zdrowia. Na 
stronie http://szkoleniehcv.pzh.gov.pl znajduje się lista kursów 
wraz z adresem i terminem ich realizacji. Wystarczy wejść, 
wybrać miasto, dogodny termin i zarezerwować miejsce. 
Szkolenia są finansowane ze środków Programu „Zapobieganie 
zakażeniom HCV”.  
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

Dlaczego powinniśmy wiedzieć jak najwięcej o HCV? 
JUŻ NIEWIELKA ILOŚĆ KRWI ZAKAŻONEJ  

MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ZAKAŻENIA WIRUSEM HCV! 
 

Każdy zabieg, podczas którego mogło dojść do skaleczenia, 
jest potencjalnym źródłem zakażenia:  
Nie tylko podczas zabiegów medycznych mamy kontakt  
z krwią! Wykonując zabiegi kosmetyczne, robiąc tatuaż, 
zacinając się podczas strzyżenia, może dojść do zakażenia 
HCV, wtedy także dochodzi do kontaktu z krwią!!!  
 

 
PAMIĘTAJ! 
 Wiedza o tym jak przenosi się HCV oraz jak przygotować bezpieczne 

miejsce pracy w salonie fryzjerskim, gabinecie kosmetycznym oraz 
studio tatuaży to wygrana z rozprzestrzenianiem się tego groźnego 
wirusa i dbanie o bezpieczeństwo swoich klientów; 

 Praca personelu medycznego to nieustający kontakt z krwią pacjentów, 
dlatego niezbędne jest pogłębianie wiedzy jak zabezpieczyć siebie  
i innych pacjentów poprzez znajomość i stosowanie procedur odkażania 
i sterylizacji. DLATEGO kluczową rolę w zapobieganiu szerzenia się HCV 
odgrywa ścisłe przestrzeganie procedur medycznych. 

 

 
Dzięki szkoleniom w ramach Programu „Zapobieganie 
zakażeniom HCV”: 
 Dowiesz się jak zwiększyć skuteczność zapobiegania rozprzestrzenianiu 

się zakażeń krwiopochodnych (HCV, HBV, HIV), poprzez pogłębienie 
wiedzy z zakresu czynników ryzyka i dróg szerzenia tych zakażeń.  

 Udoskonalisz umiejętności w zakresie prewencji zakażeń 
krwiopochodnych w trakcie wykonywanych procedur medycznych czy 
zabiegów kosmetycznych, tatuowania, strzyżenia. 

 Zwiększysz świadomość w zakresie problemu wirusowego zapalenia 
wątroby typu C i zakażeń wirusem HCV. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
W Polsce realizowany jest Program „Zapobieganie zakażeniom HCV”, którego 
nadrzędnym celem jest edukacja, gdyż najskuteczniejszym sposobem 
przeciwdziałania szerzeniu się HCV jest świadome społeczeństwo. 
Ogólnopolski Program „Zapobieganie zakażeniom HCV” (wirusowe zapalenie 
wątroby typu C), współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej oraz Ministra Zdrowia, a koordynowany przez Narodowy Instytut 
Zdrowia Publicznego-PZH (więcej na www.hcv.pzh.gov.pl ). 
Na świecie Wirusowe zapalenie wątroby jest czwartą chorobą uznaną przez 
WHO (obok malarii, gruźlicy i HIV/AIDS), jako ta, która wymaga najwięcej 
uwagi i podejmowania działań edukacyjnych, mających na celu jak 
najszybsze podniesienia świadomości zdrowotnej społeczeństw. Ta cicha 
epidemia zbiera takie samo żniwo jak HIV/AIDS… 


