ROMANIAN

PROTEJAŢI-VĂ

HEPATITIS

FOLOSIŢI ÎNTOTDEAUNA
PREZERVATIVUL
Folosirea prezervativelor pentru sexul vaginal vă protejează de
HIV, de alte infecţii sexuale trasmisibile şi de sarcină.
Folosirea prezervativelor pentru sexul anal vă protejează de HIV
şi Hepatită şi de alte infecţii sexuale transmisibile.
Folosirea prezervativelor pentru sexul oral vă protejează de HIV
si de infecţiile sexual transmisibile ce pot fi luate pe cale orală.

FOLOSITI SI ALTE METODE
CONTRACEPTIVE
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În cazul în care prezervativul se rupe:

Dacă nu aţi folosit altă metodă contraceptivă, luaţi în 72 de ore
pilula de a doua zi – o puteţi obţine de la un serviciu de planificare
familială.
Daca stiti ca partenerul dumeneavoastra are o infectie sau prezinta
simptome, prezentati-va imediat la un control medical pentru a vi
se administra tratament.
Faceti un control ginecologic la 2-7 zile de la ruperea
prezervativului.

CONTROL MEDICAL
Urmati intotdeauna sfatul doctorului in legatura cu riscul de
infectare.
In cazul ruperii prezervativului, spuneti-i doctorului de
simptomele partenerului dumneavostra; medicul ar putea sa va
dea un tratament preventiv.

PROTEJAŢI-VĂ SĂNĂTATEA
Dacă aveţi simptome sau dureri abdominale, mergeţi la un control
ginecologic.
Nu luaţi singure medicamente; mergeţi la medic pentru a primi un
tratament corect.
Respectaţi până la capăt tratamentul prescris, pentru că infecţia
poate reveni.
Efectuaţi control medical în mod regulat dupa fiecare contact
sexual neprotejat sau, cand se rupe prezervativul.

Pentru mai multe informaţii:

Hepatita
virala

CE ESTE HEPATITA
VIRALA
Hepatita virala provocată de un virus care atacă
ficatul, provocând inflamarea acestuia. Sunt mai
multe tipuri de virusuri hepatice – unele pot fi
fatale şi pot conduce la leziuni permanente ale
ficatului.
Anumite tipuri de hepatită pot fi ‘benigne’, iar
altele pot cauza afecţiuni acute sau cronice. O
afecţiune benignă este o maladie în timpul
căreia nu se manifestă nici un simptom şi care
nu se vindecă. O afecţiune acută este o maldie
care se vindecă rapid, de regulă în câteva
săptămâni sau cel mult câteva luni. O afecţiune
cronică durează mult timp, uneori chiar toată
viaţa.
Uneori simptomele apar şi dispar fără tratament.
Cele mai frecvente cinci tipuri de hepatită sânt: A, B, C, D si E. Tipurile
D + E, se transmit lafel ca si B + C. In următoarele vom vorbi numai de
hepatita A, B si C.

HEPATITA

A

Transmitere
Virusul hepatitei A se trasmite prin apă, prin alimente contaminate, prin
contactul cu excremente, în cazul unei igiene precare sau prin raporturi
sexuale. Hepatita A se întâlneşte în ţările calde ale Africii, Asiei, Americii
Latine, în Orientul Mijlociu, în Europa Mediteraneană şi în Europa de
Est.
Există vaccin pentru prevenirea Hepatitei A .
Prevenire
Evitaţi orice contact direct cu excrementele umane în timpul raporturilor
sexuale, utilizând prezervativul pentru penetrarea anală şi evitaţi
contactul sexual oral dacă în prealabil nu luaţi măsuri de protecţie
împotriva excrementelor. O igienă corporală, o alimentare riguroasă,
precum si spalatul regulat al mainilor reduce riscul infecţiei. În cazul
călătoriilor în ţările calde şi în ţările unde măsurile de igienă sunt
precare, evitaţi alimentele crude, scoicile neadecvat pregătite (nefierte)
şi beţi numai apă îmbuteliată.
Simptome şi tratament
Simptomele apar la 2 – 6 săptămâni după contaminare. Anumite
persoane nu sunt decât uşor afectate de boală şi nu ştiu că au fost
contaminate şi pot transmite virusul. La alte persoane boala se
manifestă mult mai serios şi trebuie tratată la spital. Tabloul de
simptome generale, ca oboseala, strănutul şi durerile difuze, febra şi/sau

pierderea poftei de mâncare, ne face mai întotdeauna să credem că
este vorba doar de o gripă. Pe lângă simptomele de mai sus, mai pot
apărea greţuri, varsaturi, dureri de stomac şi/sau diaree. Aceste
simptome pot dura săptămâni, ba chiar mai mult. Urmează paloarea,
chiar îngălbenirea pielii, uşor de identificat. Se îngălbenesc albul achilor
şi pielea, urina capătă o culoare închisă, iar scaunul capătă o culoare
mult mai deschisă. Pentru majoritatea bolilor virale nu există tratament,
deşi există medicamente pentru ameliorarea simptomelor. Numeroase
persoane se simt obosite şi au nevoie de mai multă odihnă decăt de
obicei. În general li se recomandă să se hrănească mai bine, să bea
multe lichide. O alimentaţie uşoară va uşura digestia. Se recomandă
evitarea băuturilor alcoolice şi a suprasolicitării fizice.

HEPATITA

B

Transmitere
Hepatita B se transmite prin contactul cu secreţiile şi mucoasele
corpului: sângele, spermă, secreţii vaginale, salivă, fecale si folosirea in
comun a periutei de dinti. În Europa majoritatea contaminărilor se
realizează în timpul raporturilor sexuale, cu precădere a penetrărilor
anale, şi cu sau folosirea în comun a aceleiaşi seringi sau ale aceluiaşi
instrument pentru administrarea injecţiilor. Virusul se mai poate
transmite, de asemenea, şi prin tatuare sau piercing, dacă instrumentul
nu a fost sterilizat; prin sânge sau plasmă contaminate. Se poate
transmite şi de la mamă la făt în timpul sarcinii sau la naştere.
Există vaccin pentru prevenirea Hepatitei B.
Prevenire
Evitaţi folosirea în comun a aceluiaşi instrument (seringă) pentru
efectuarea unei injecţii. Evitaţi orice contact direct cu secreţiile şi
mucoasele corpului în timpul contactelor sexuale, folosind prezervativul
pentru penetrarea anală sau vaginală şi practicaţi o igienă dentară
riguroasă în cazul sexului oral. În cazul în care v-aţi hotărât să optaţi
pentru tatuaj sau piercing, asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că instrumentele
sunt de unica folosinta sau au fost corect sterilizate.
Simptome şi tratament
Simptomele apar la 1 – 6 luni după contaminare. Tabloul
simptomatologic general al Hepatitei B este acelaşi cu cel de al Hepatitei
A. Ceea ce este diferit este că virusul Hepatic B poate cauza o afecţiune
acută sau cronică. Majoritatea persoanelor contaminate cu Hepatita B
acută nu necesită tratament deoarece ele nu prezintă leziuni de termen
lung ale ficatului. Ele pot resimţi o oboseală mai accentuată decât de
obicei şi au nevoie de mai multă odihnă, înregistrându-se chiar şi
eventuale vindecări. Persoanele contaminate cu Hepatita B cronică se
pot bucura de un tratament adecvat. Ele trebuie consultate regulat de
către un specialist în boli de ficat sau de un specialist în boli digestive
pentru a depista eventualele leziuni de ficat şi pentru a stabili, de
asemenea, eventualitatea unui tratament. În cazul în care persoana
necesită tratament, se va administra o medicamentaţie antivirală.
Obiectivul tratamentului va fi acela de a împiedica reproducerea virusului

care ar putea duce la înmulţirea leziunilor ficatului. Nu toată lumea poate
tolera tratamentul antiviral. Anumite persoane acţionează bine la
începutul tratamentului, dar starea lor se degradează la întreruperea
acestuia.

HEPATITA

C

Transmitere
Hepatita C se transmite prin sângele contaminat şi prin alte secreţii ale
corpului. Majoritatea contaminărilor au loc în urma contactului cu
sângele infectat, mai ales în cazurile în care sunt folosite aceleaşi
seringi de mai mulţi indivizi. De asemenea, virusul se mai poate
transmite atât prin tatuaj sau piercing – când instrumentele nu sunt
corect sterilizate – cât şi de la mamă la făt în timpul sarcinii sau la
naştere. Se presupune că transmiterea virusului pe calea sexuală este
rară, dar nu este exclusă.
NU există un vaccin contra Hepatitei C.
Prevenire
Evitaţi folosirea în comun a aceluiaşi instrument pentru efectuarea
injecţiilor. Dacă optaţi pentru realizarea unui tatuaj sau piercing,
asiguraţi-vă ÎNTOTDEAUNA că instrumentarul a fost corect sterilizat.
Dacă intraţi în contact cu deşeuri sanguine, folosiţi ÎNTOTDEAUNA
mănuşi de protecţie şi igienizaţi cu dezinfectant.
Folosiţi întotdeauna prezervativul pentru contactul sexual vaginal şi anal.
Simptome
Hepatita C este, de obicei, o stare cronică, însă numeroase persoane nu
prezintă nici un simptom şi deseori ignoră faptul că sunt purtătoare de
virus. În cazul în care există, simptomele sunt greu de sesizat. Anumite
persoane se simt foarte obosite, la fel ca şi în cazul Hepatitei B.
Simptomele pot să apară şi să dispară. Ficatul nu este un organ prea
sensibil şi tocmai de aceea, în majoritatea cazurilor, individul nu resimte
nici o disfuncţie a organului, decât în stadiul avansat al bolii. Aproximativ
20% din persoanele contaminate se vindecă fără tratament. Celelalte
persoane rămân infectate, ceea ce înseamnă că inflamaţia ficatului
persistă. Ele pot prezenta o inflamare uşoară, care rămâne în acest
stadiu. În alte cazuri, inflamaţia poate provoca leziuni ale ficatului şi
poate conduce la ciroză sau cancer, uneori după 20 sau chiar 30 de ani
de la contaminare.
Tratamentul
În prezent, Hepatita C se poate vindeca cu ajutorul tratamentelor
antivirale, care sunt eficace în majoritatea cazurilor. Nu toată lumea
poate însă tolera tratamentul. Anumitor persoane le este suficient să li
se facă doar un control de rutină specific pentru a depista vreo leziune a
ficatului. Factori ca vârsta, sexul, germenul hepatitei, durata infecţiei,
gravitatea leziunilor şi faptul că o viroză a fost sau nu diagnosticată pot
juca un rol important în aprecierea şanselor de reuşită ale unui
tratament.

