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CO TO JEST WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY?
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (zwane popularnie żółtaczką wszczepienną) jest jedną  
z najpoważniejszych chorób zakaźnych. Powoduje ją bardzo odporny na warunki zewnętrzne 
wirus, który atakuje i niszczy komórki wątroby. U części zakażonych osób wątroba po pewnym 
czasie funkcjonuje prawidłowo. Niestety, u niektórych z powodu zakażenia rozwija się marskość 
lub rak wątroby. 

JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA?
Zakażenie możliwe jest w każdym wieku. Wirus może zostać przeniesiony z osoby chorej na  
zdrową poprzez krew czy zabrudzone narzędzia stosowane podczas zabiegu medycznego  
lub niemedycznego  na przykład w salonie fryzjerskim albo w gabinecie kosmetycznym.  
Ponieważ wirus obecny jest także w ślinie, łzach i spermie, zakażenie może nastąpić w trakcie 
stosunku płciowego. Narażeni na zachorowanie są także współmieszkańcy osób chorych poprzez 
kontakt z wydzielinami. 

CZY MOŻNA UCHRONIĆ SIĘ PRZED ZAKAŻENIEM UNIKAJĄC KONTAKTU Z CHORYMI?
Jest to bardzo trudne, ponieważ spośród chorujących na WZW B tylko u ok. 30% występuje  
żółtaczka, inni przechodzą chorobę lekko z objawami grypopodobnymi i pobolewaniem brzucha. 
Wszyscy oni w równym stopniu mogą zakażać i u wszystkich wątroba ulega uszkodzeniu.

Jedynym sposobem zapobiegania chorobie jest szczepionka 
przeciwko WZW B

Pełne szczepienie składa się z trzech dawek
(drugą podaje się w miesiąc po pierwszej, trzecią pół roku po pierwszej).

NIE ZWLEKAJ!
Uchroń siebie i swoich bliskich przed groźną chorobą. 

PROGRAM WALKI Z WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B
FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

w Jastrzębiu-Zdroju

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 44, tel. 32 756 31 33, 32 756 32 30

FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
ZAPEWNIA SWOIM DARCZYŃCOM I ICH RODZINOM NIEODPŁATNE PEŁNE SZCZEPIENIE.
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JAK DARCZYŃCA FUNDACJI REALIZUJE BEZPŁATNE BADANIA ?

1. Zgłasza się do stałych przedstawicieli Fundacji wg rejonizacji.
2. Przedstawia dowód osobisty, wg którego zostanie wydany  

dokument (talon) upoważniający do bezpłatnego szczepienia, również  
dla współmałżonka i dzieci nieobjętych kalendarzem szczepień.

3. Fakt wydania dokumentu zostaje zarejestrowany w kartotece Fundacji 
i przysługuje jeden raz w życiu. Jednak osoby, które po wykonaniu  
badania Anty – Hbs będą miały niską odporność lub jej brak, powinny  
zasięgnąć porady lekarza w tej sprawie i mogą zgłosić się do biura Fundacji,  
gdzie na podstawie wyniku z badania zostanie im ponownie wydany  
dokument (talon) upoważniający do bezpłatnego szczepienia.

4. Szczepienia wykonywane są w Gabinetach Zabiegowych Przychodni  
Przyzakładowych:

 • Gabinet Zabiegowy przy KWK „ Jastrzębie” tel. 32 756 32 36
 • Gabinet Zabiegowy przy KWK „ Zofiówka” tel. 32 756 54 01
 • Gabinet Zabiegowy przy KWK „ Borynia” tel. 32 756 11 61
 • Gabinet Zabiegowy przy KWK „ Pniówek” tel. 32 756 25 97

5. W dniu szczepienia w Gabinecie Zabiegowym przedstawia:
a) imienny dokument Fundacji (talon) upoważniający do bezpłatnego 

szczepienia
b) zlecenie lekarza (szczepieniu może być poddany tylko człowiek zdrowy,  

zlecenie można uzyskać dla dorosłych od lekarza POZ lub innego, dla 
dzieci w poradniach dla dzieci). Zlecenie ważne jest 24 godziny od  
momentu wystawienia.

c) dowód osobisty.

S z c z e g ó ł y  u  p r z e d s t a w i c i e l i  Fu n d a c j i :

1. KWK „Jastrzębie” tel. 32 756 31 33, 32 756 32 30

2. KWK „Borynia”  tel. 32 756 11 74

3. KWK „Zofiówka”  tel. 32 756 57 99

4. KWK „Pniówek” tel. 32 756 23 95 


