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Hepatita C este o infecţie gravă provocată de un virus. Produce daune ficatului, organul care efectuează 
funcţiuni esenţiale pentru organism.

Dacă ați trăit cu hepatita C 
pentru mai mult de șase luni, se 

consideră că este în “fază cronică”.

Există posibilitatea să nu observa-ţi 
nici o simptomă ani de zile, deoarece 
hepatita progresează lent.

 Primele şase luni ale infecţiei 
cu hepatita C sunt denumite 

“fază acută”. Majoritatea persoanelor 
nu observă nici un tip de simptomă.

Uneori, organizmul poate scăpa 
de virus prin el însuşi în această 
perioadă. În acest caz, nu ar fi 
necesar nici 
un tip de 
tratament.

Puteți reduce deteriorarea 
ficatului prin evitarea alcoolului 

și a drogurilor recreaționale.

Atunci când ficatul este 
afectat, se întăreşte şi 

dezvoltă cicatrici. Acest lucru 
poate provoca să vă simțiți 
bolnav/ă.

Se numeşte  “fibroză” la un 
nivel moderat de cicatrizare, 
întrucât, atunci când starea 
este mai gravă este numită 
‘ciroză’.

Tratamentul are scopul 
de a vindeca hepatita 

C. În mod general, trebuie 
urmat timp de 6, 12 sau 18 
luni, în funcție de fiecare caz.

Cu toate acestea, 
tratamentul în contra infecţiei 
cu virusul hepatitei C (VHC) 
nu funcționează la toate 
persoanele.

NOU

Sunt în curs de dezvoltare 
medicamente noi și mai bune, 

care deja încep să fie utilizate.

Observaţii:

• Hepatita C este o infecţie gravă 
care produce daune ficatului.

• Unele persoane trăiesc cu he-
patita C, timp de mulți ani, fără 
senzații de îmbolnăvire sau 
simptome.

• Dacă tratamentul contra hepati-
tei C funcționează, vă, va vinde-
ca infecția.VHC HIV

Având HIV provoacă ca hepatita 
C, să fie mult mai severă şi dificil 

de tratat. Este de preferinţă ca personalul 
medical care vă tratează să fie cu 
experiență în domeniul tratamentului atât 
cel de HIV cât şi cel de hepatita C.
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www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizaţia NAM. 

Hepatita C

1

4

6 7

5

2 3


