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Sprawozdanie z realizacji 
,,Programu profilaktyki zakaien HCV wir6d mieszkanc6w miasta Eodzi" 

finansowanego z budietu miasta Lodzi w 2018 r. 

,,Program profilaktyki zakazen HCV wSr6d mieszkahc6w miasta Lodzi" byl realizowany 
na podstawie uchwaky Nr LIVl1309117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 
przyjqcia ,,Programu profilaktyki zakazen HCV wSr6d mieszkahc6w miasta Lodzi". 

Koordynatorem Programu ze strony Miasta Lodzi byl Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzqdu Miasta Lodzi, 
a realizatorami dzidah podrnioty lecznicze wylonione w konkursie ofert. 

1. G16wne cele programu: 

Ograniczenie skali zakazen wirusem HCV wSr6d mieszkaric6w Lodzi poprzez 
przeprowadzenie bezplatnych badah diagnostycznych wSr6d mieszkancbw miasta 
w kierunku wykrycia przeciwcial anty - HCV oraz edukacjq spolecznoici lokalnej w zakresie 
zapobiegania zakazeniom HCV. 

2. Grupa objqta programem: 

Badaniami objqto mieszkahc6w Lodzi w wieku 25 - 59 lat, ze szczegblnym uwzglqdnieniem: 
mieszkajqcych z osobq zakazonq HCV, 
hospitalizowanych co najmniej jeden raz w ciqgu ostatnich I5 lat, 
poddanych zabiegom upiqkszajqcym - tatuaie, kolczykowanie, 
dializowanych, 
przyjmujqcych narkotyki doiylnie lub donosowo. 

3. Realizatorzy programu: 

Na realizatorow w 2018 r. wybrano 6 podmiot6w leczniczych. Badanie wykonywano lqcznie 
w 21 lokalizacjach: 

1) Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z 0.0. - punkty pobran: 
ul. Pr6chnika 11, 
ul. Piotrkowska 113, 
ul. Lumumby 14, 

2) Miejskie Centrum Medyczne ,,G6rnan w Lodzi - punkty pobrari: 
ul. Rzgowska 170, 
ul. Felinskiego 7, 

a ul. Tatrzahska 109, 
ul. Cieszkowskiego 6, 
ul. Odrzahska 29, 

3) Miejskie Centrum Medyczne ,,Polesie" w Lodzi - punkty pobrah: 
a przychodnia nr 31, ul. Sklodowskiej -Curie 15/17, 

4) Miejskie Centrum Medyczne ,,Widzew" w Lodzi - punkty pobrah: 
ul. Elsnera 19, 
ul. Sacharowa 21a, 
Al. Pilsudskiego 157 

5) Miejskie Centrum Medyczne ,,Balutyn w Lodzi - punkty pobrah: 
ul. Libelta 16, 



ul. Bydgoska 17/21, 
ul. Wielkopolska 55, 
ul. Traktorowa 61, 
ul. Sierakowskiego 65, 
ul. Murarska 4, 
ul. Motylowa 4, 
ul. Nastrojowa 10, 

6) SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w todzi - punkt pobrd: 
ul. Pomorska 25 1. 

4. Obowiqzki realizatora programu oraz informacja o organizacji i przeprowadzonych 
badaniach: 

Realizatorzy programu byli zobowiqzani, w szczeg6lnoSci do: 
1) zapraszania na badania os6b z grupy docelowej, z wykorzystaniem r6znych Srodk6w 

przekazu; 
2) przeprowadzenia anonimowej ankiety wSr6d badanej grupy os6b na potrzeby analizy 

czynnik6w ryzyka zakaien HCV; 
3) przeprowadzenia badah na obecnoSC wirusa HCV w grupie docelowej; 
4) powt6rzenia badania w sytuacji koniecznoSci jego kontroli; 
5) zapewnienia uczestnictwa personelu medycznego, wytypowanego do realizacji programu 

w szkoleniu na temat problematyki HCV organizowanym przez Urzqd Miasta Lodzi. 
Badaniaprowadzono w okresie paidziernik - grudzieh 201 8 r. 
Badania prowadzono w wyznaczonych punktach pobrah, do ktorych mieszkahcy todzi 
zgiaszali siq spontanicznie, bez wzglqdu na miejsce zamieszkania i zadeklarowania 
do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
Przeprowadzono 1593 ankiety kwalifikujqce, z ktorych wszystkie osoby zostaly 
zakwalifikowane do badania. 
Test anty - HCV wykonano u 1593 os6b. 
Dodatnich wynik6w badania anty - HCV by10 17. U tych os6b powtorzono test, kt6ry 
w 12 przypadkach potwierdzii pierwszy dodatni wynik badania. 
Do dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia skierowano 12 os6b tj. 0,75% og6lu 
przebadanych os6b. 

5. Informacja o programie: 

Informacja o programie byia rozpowszechniana za pomocq: 
informacji przekazanych do medi6w (prasa, media elektroniczne, audycje radiowe), 
informacji umieszczonych na stronie internetowej Urzqdu Miasta todzi, 
informacji oraz ulotek umieszczonych w podmiotach leczniczych, 
informacji na monitorach LCD w pojazdach komunikacji publicznej. 

Lqcznie wydrukowano i rozdystrybuowano 20 000 sztuk ulotek edukacyjnych oraz 200 sztuk 
plakat6w. Przeprowadzono szkolenie edukacyjne dotyczqce problematyki HCV dla 
personelu medycznego z plac6wek biorqcych udziai w realizacji programu. 

6. Finansowanie programu: 

Realizacjq programu sfinansowano ze Srodk6w budzetu Miasta Lodzi na rok 2018 - dzial 
851, rozdziai 851 53, nr zadania 2224241. 

, tj. 99,5% zaplanowanych Srodk6w. 
ie wyni6sl 46,86 zl. 


