Note
Virusul hepatitei C poate supraviețui în afara corpului mai mult decât
virusul HIV și atunci este mai ușor de transmis altei persoane.

Vrei să afli mai multe?
l Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro
l Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: @BaylorRomania
sau @FundatiaBaylor

Acest material are la bază o publicație pentru care NAM are drepturile de autor.
Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru
persoanele care trăiesc cu HIV din România.

l Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră:
https://twitter.com/BaylorRomania
l Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică
l Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România
poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact:
numărul de telefon 0241691730 sau la adresa de email
secretariat@baylor.ro
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Informații de bază
Cum se transmite hepatita C

Folosind în comun cu alte persoane a
instrumentelor pentru injectarea de droguri
l

Hepatita C
este o infecție
gravă a ficatului.
Se transmite de la
o persoană la alta
astfel:

l

Instrumentele pot fi
seringi, ace, apă, linguri
și boluri folosite pentru
amestecarea substanțelor,
filtre și tampoane de
curățare.

Folosind în comun
paiele sau bacnotele
pentru a inhala droguri

Atunci când faci sex

Întotdeauna folosește doar
echipamentul propriu. Nu
le folosi în comun cu alte
persoane, nu le împrumuta
altora și nu le cere cu
împrumut.

Prin intervenții
medicale sau transfuzii
de sânge care au avut
loc înainte de 1995

Sânge

Există un risc mare de
îmbolnăvire cu hepatita
C atunci când îți injectezi
droguri, oricare ar fi ele.
l

l

De la mamă la copil în
timpul sarcinii sau la
naștere

l

E mai sigur ca fiecare
persoană să folosească
propriul pai, bacnotă sau
hârtie rulată.

Această transmitere se
întâmplă mai ales la bărbații
care au relații sexuale cu
alți bărbați. Mai multe
informații poți găsi în
broșura „Cum se transmite
hepatita C prin relații
sexuale”.

Prin tatuaje sau piercing,
dacă echipamentul cu care
se fac nu este sterilizat așa
cum trebuie

Folosind în comun cu alte
persoane a aparatelor de
ras, periuțelor de dinți,
unghierelor, forfecuțelor
sau a altor obiecte care pot
intra în contact cu sângele
tău și al altor persoane

Nu există vaccin pentru
hepatita C. Vaccin există
doar pentru hepatita A și
hepatita B.

A

Reține
l Atunci când sângele unei

persoane care are hepatită
C intră în corpul altei
persoane, aceasta poate să
ia hepatita C.

l Urme mici de sânge, care

B

C

nu se văd cu ochiul liber,
pot să te îmbolnăvească de
hepatita C.

l Pentru a nu lua hepatita C,

folosește doar obiecte care
nu au mai fost folosite de
alte persoane, pentru a nu
avea urme de sânge pe ele.

