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CE ESTE HEPATITA C?
Hepatita C este o inflamație a ficatului

cauzată de virusul hepatitei C (VHC).
Infecția poate provoca o cicatrizare a

ficatului care îl împiedică să funcționeze în
mod normal. În stadiile mai avansate

poate provoca, de asemenea, cancer la ficat.

CUM SE TRANSMITE VIRUSUL 
HEPATITEI C?

VHC este transmis în principal prin
contactul cu sângele infectat.

Distribuirea de seringi și / sau materiale pentru
prepararea drogurilor, cum ar fi filtre sau cupe, 

este o cale comună de transmitere la persoanele 
care își injectează droguri. VHC poate fi, de asemenea, 

transmis pe cale sexuală - când sexul este practicat
fără prezervativ - și de la mamă la copil.

DE CE MAI TREBUIE SĂ-MI AMINTESC?
Amintiți-vă că tratamentul hepatitei C este 

un drept și puteți avea acces la acesta chiar dacă 
consumați droguri și / sau alcool.

Condițiile dumneavoastră clinice și personale trebuie 
evaluate individual de către medicul

dumneavoastră. Vindecarea vă va permite să 
protejați sănătatea dv. și sănătatea celorlalți.

Vindecarea nu vă va proteja de hepatita C
în viitor: informați-vă mai mult asupra cum să 

preveniți VHC și să cereți ajutor dacă nu vă simțiți 
capabili să o faceți singur.

Personalul medical care vă 
dă atenție vă va oferi toate 

informațiile 
de care aveți nevoie.

Dacă doriți să îmbunătățiți relația
cu personalul medical, 

vă putem ajuta. 
Sunați-ne!

Serviciul de informare,
atenție și sprijin pentru persoanele cu HIV,

virusul hepatitei și a altor infecții cu
transmitere sexuală.

93 208 08 45 / 667 662 551

consultas@gtt-vih.org

  Twitter: @gTtVIH     

  Facebook: gtt.vih     

  Skype: gttvih

 WhatsApp y Telegram: 667 662 551
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VINDECAREA 
HEPATITEI C

BENEFICIILE PENTRU 
PROPIA SĂNĂTATE

(ÎMBUNĂTĂȚIREA SĂNĂTĂȚII 
FICATULUI ȘI A SĂNĂTĂȚII ÎN 

GENERAL)

BENEFICII PENTRU 
SĂNĂTATEA CELORLALȚI
(NU TRANSMITEȚI VHC)

Cu colaborarea:

Informațiile incluse în acest material se bazează pe orientările 
Asociației Europene pentru Studiul Ficatului (EASL) 

și a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)
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DACĂ CONSUMI 
SAU AI 
CONSUMAT
DROGURI 
INJECTABILE, 
INFORMEAZĂ-TE
ASUPRA
BENEFICIILOR 
TRATAMENTULUI
PENTRU
HEPATITA C
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HEPATITA ESTE FRECVENTĂ 
LA PERSOANELE CARE NE 

INJECTĂM DROGURI?
Da, se estimează că aproximativ  

4 din 5 persoane care își injectează droguri au
hepatită C. Infecția poate fi prevenită prin

utilizarea de materiale sterilizate și individuale 
de injectare a drogurilor și prin folosirea 
prezervativelor în timpul actului sexual.

CUM POT AFLA DACĂ 
AM HEPATITA C?

În majoritatea cazurilor, persoanele cu
hepatită C nu au simptome ale bolii, astfel

încât mulți dintre ei nu știu că sunt infectați.
Se estimează că aproximativ 1 din 4 persoane 

cu hepatită C care utilizează droguri injectabile nu știu 
că au această infecție. Dacă ați avut practici

riscante de injectare a drogurilor și de a face sex fără 
prezervativ, puteți să vă adresați la centrul de sănătate 

sau la un centru de tratament destinat persoanelor
care au dependența de droguri pentru a

obține testul pentru hepatita C.

PERSOANELE CARE NE INJECTĂM
DROGURI PUTEM OBȚINE TRATAMENT?

Da, persoanele care își injectează droguri
au dreptul să primească tratament în aceleași condiții 

ca și restul populației cu hepatită C.
Tratamentul este recomandat atât persoanelor care 

pot avea un consum de droguri activ și / sau consumul 
de alcool, cât și celor care se află într-un

program de substituție a opioidelor.

CARE SUNT BENEFICIILE
TRATAMENTULUI HEPATITEI C?

Scopul tratamentului este de a vindeca hepatita C.
Medicamentele eliminează complet virusul din organism. 

Vindecarea vă va oferi beneficii enorme: 
pe de o parte, vă va îmbunătăți sănătatea ficatului

și starea sănătății în general. Pe de altă
parte, prin eliminarea virusului, nu veți

transmite infecția altor persoane.

MĂ POT INFECTA DIN NOU O DATĂ 
CE M-AM VINDECAT?

Da, o persoană poate fi reinfectată de hepatita C 
dacă continuă să facă practici riscante după 

vindecare. Este important să știți cum se transmite 
virusul și care sunt măsurile preventive de evitare 

a acestuia. Dacă aveți dificultăți în protejarea 
dumneavoastră împotriva hepatitei C, 

puteți căuta ajutor. Există o rețea de asociații și 
ONG-uri care lucrează în domeniul reducerii riscurilor 

asociate la utilizarea de droguri care vă pot ajuta.

CE POT SĂ FAC DIN PARTEA MEA 
PENTRU A ASIGURA SUCCESUL TRATAMEN-

TULUI ÎN TIMP CE ÎL IAU?
Este foarte important să luați

medicamentele după cum sunt prescrise de medic.
Dacă uitați să luați medicamentul timp de câteva 
zile - ceea ce se poate întâmpla câteodată dacă

consumați droguri - tratamentul poate să nu funcțio-
neze. Înainte de a începe să luați tratamentul, 

puteți să căutați suporturile de care veți avea nevoie
pentru luarea în mod corect al tratamentului. 
Familia dvs., un ONG sau centrul de reducere 

a riscurilor pot face parte din rețeaua de asistență 
pentru ajutorul necesar.

ÎN CE CONSTĂ TRATAMENTUL 
HEPATITEI C?

Este vorba de o combinație de două sau
mai multe medicamente administrate pe cale orală.

Tratamentul este foarte
eficient, tolerabil și cu foarte puține efecte secundare.

Tratamentul se efectuează pe o perioadă
de numai 8, 12, 16 sau 24 de săptămâni, în funcție de 

caracteristicile fiecărui pacient. Marea majoritatea 
persoanelor care utilizează medicamente injectabile
sau care au programe de substituție pentru opiacee

și care iau tratamentul
VHC reușesc să se vindece de hepatita C.

   VA TREBUI SĂ MĂ EXPUN LA VREO
PROBĂ ÎNAINTE, PE TIMPUL ȘI DUPĂ

LUAREA TRATAMENTULUI?
Da. În primul rând, medicul dumneavoastră va trebui să 

evalueze stadiul ficatului dumneavoastră printr-un
test de imagine nedureros. De asemenea,

va trebui să cunoască prin intermediul unui test de sânge 
ce tip de VHC aveți (există până la șase tipuri diferite,
numerotate de la 1 la 6). Cu toate aceste informații, 

medicul dumneavoastră va alege tratamentul și durata 
care se potrivește cel mai bine cazului dumneavoastră. 

În timpul și după terminarea tratamentului, prin teste de 
sânge, medicul va verifica dacă tratamentul funcționează.

ÎN CE CONSTĂ TRATAMENTUL    VA TREBUI SĂ MĂ EXPUN LA VREO


