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Cum se tramite hepatita C

Hepatita C este o infecţie gravă a ficatului. Se poate transmite de la o persoana la alta în următoarele moduri:
Impărtăşirea materialului de injectare a drogurilor.
Acestea includ siringi, ace, apă,
linguri şi recipiente de amestecare,
filtre şi bumbac.

Există un risc atunci când se
injectează Meth de cristal, steroizi,
anabolizanți, heroina, cocaina crack
sau orice alt drog.

Impărtăşirea
bigudiurilor
sau a biletelor
pentru esnifarea
drogurilor.

În timpul actului sexual.

Folosiți întotdeauna propriul material.
Nu împărtășiti, materialul nici nu
îl imprumutaţi şi nici nu folosiţi
materialul altei persoane.

De la mamă la
copil în timpul
sarcinii sau la
naştere.

Acest lucru afectează în
mod deosebit barbaţii gay.
Există mai multe informaţii
în altă broşură din această
serie.

Este mai sigur dacă
fiecare persoană
utilizează o rolă sau
un tub de hârtie
diferit.
Datorită
Sânge
intervenţiilor
medicale şi a
transfuziilor de
sânge realizate
în ţările cu puţine
resurse sau în
Spania cu 20 de ani în urmă.
Spre deosebire cu hepatita A şi
hepatita B, în cazul hepatitei C
nu există vaccin contra ei.

A
B
C

A face tatuaje sau piercing-uri, în
cazul în care instrumentele nu sunt
corect sterilizate.

A împărtăşi aparate de ras, periuţe
de dinţi, unghiere şi alte obiecte care
pot provoca sânge.

Observaţii:

Notiţe:

• În cazul în care sângele unei persoane cu hepatita C intră în contact cu sângele altei persoane,
infecţia se poate răspândi de la unul la altul.
• Chiar şi o picătură mică sau invizibilă de sânge
poate provoca hepatita C.
• Pentru a evita infectarea, nu împărtăşiţi sau să
reutilizaţi elementele care ar fi fost în contact cu
sângele altei persoane.

Virusul hepatitei C
poate trăi în afara
corpului mai mult
decât cel de HIV şi
este mult mai probabil
să fie transmis.

Acest material este bazat pe o publicaţie cu copyright original al NAM, organizaţie non-profit asupra HIV, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. Publicaţia originală este disponibilă în
www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizaţia NAM.
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