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Tratamentul contra
hepatitei C (1)

#

Există argumente pro și contra pentru începerea unui tratament contra hepatitei C sau să fie lăsat
pentru mai târziu.

Tratamentul contra hepatitei C nu funcţionează
întotdeauna.

În următorii ani vor exista medicamente noi și mai
bune.
NUEVO

Efectele secundare, cum ar fi senzație de oboseală,
supărarea sau schimbări în starea de umor, pot fi
grave, deși acestea variază de la o persoană la alta.

Dacă aveți alte priorități în acelaşi timp, cum ar fi
munca sau relaţiile personale.

Dacă vi se pare dificil să luaţi medicamentele precum
sunt prescrise.

Dacă dvs. sau partenera/ul dvs. așteaptă un copil
sau apare o sarcină în timpul tratamentului.

Dacă aveți o hepatita C (genotipul 1 sau 4), este mult
mai dificil de tratat cu medicamentele actuale.
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Tratamentul contra
hepatitei C (2)

#

Tratamentul poate îmbunătăți sănătatea
dumneavoastră și evită deteriorarea ficatului.

Dacă tratamentul are efect pozitiv, va vindeca
hepatita C.

După un tratament de succes, va înceta să mai existe
riscul de transmitere a hepatitei C altora.

Tratamentul nu este pentru totdeauna. În mod
general are o durată de 6, 12 sau 18 luni.

Marţi

Dacă ați fost infectat în ultimele șase luni, în acest
caz, este mult mai probabil ca tratamentul să fie de
succes.

Dacă aveți o tulpină a virusului hepatitei C (genotip 2
sau 3) este mai ușor de a o vindeca.

6 luni
Dacă deja ficatul este grav afectat (necesită
tratament de urgență).

Notiţe:

Observaţii:
• A decide care este cel mai bun moment pentru a începe
un tratament de hepatita C nu este simplu.
• Este important obținerea de sprijin și consiliere pentru a
vă ajuta să luați această decizie.

Puteți lua medicamente împotriva hepatitei C şi HIV, în
același timp, dar nu este recomandată începerea celor două
tratamente deodată.
Dacă ficatul dumneavoastră este mai debilitat decât
sistemul imunitar, e mai bine începerea tratamentului de
hepatita C înainte și după aceea terapia HIV.
În cazul în care sistemul imunitar este mai debilitat decât
ficatul, cel mai bine este să începe-ţi mai întâi tratamentul HIV
și adăugați tratamentul hepatitei C mai târziu.
Dacă sunteți deja stabil cu tratamentul HIV, cel mai bine e
să continuați cu el și să începeţi tratarea hepatitei C, atunci
când este necesar.
Unele medicamente anti-HIV nu sunt potrivite pentru
persoanele care iau medicamente pentru hepatita C, dar există
alte alternative.
Sarcina: Medicamentul ribavirina poate dăuna fătului. Dacă
dvs. sau partenerul dvs. aţi luat ribavirina în ultimele șase
luni, trebuie să utilizaţi metode contraceptive pentru a preveni
sarcina.
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