
Hepatita C este o infecție severă a ficatului cauzată de 
virusul hepatitei C (VHC). HCV se transmite prin sânge, 
atunci când sângele unei persoane cu hepatita C intră în 
contact cu sângele altei persoane. Testarea VHC este 
singura modalitate de încredere pentru a şti dacă o 
persoană are hepatita C.
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Vă puteți testa pentru VHC gratuit în centre de asistenţă primară, un centru 
de infecţii cu transmitere sexuală (ITS) sau într-o organizație comunitară 
(ONG). Medicul dumneavoastră vă poate oferi un test de HCV când mergeţi 
la o vizită cu el sau la spital pentru un alt motiv.

 Testele sunt confidențiale. Dacă faceți testul HCV într-o organizație 
comunitară nu este obligatoriu să da-ţi numele.

Înainte de a face testul, un membru al personalului ar trebui să vă explice ce 
este realizarea testului și de a răspunde la întrebările dumneavoastră.

Testarea HCV este voluntară, decizia este doar a dumneavoastră. Se 
recomandă dacă credeți că va-ți expus vreodată la virus sau dacă ați avut 
practici sexuale nesigure.

TESTUL CONSTĂ DIN DOUĂ PĂRŢI:

a. Un test care detectează prezența anticorpilor HCV

Anticorpii sunt  substanţe generate de propriul sistem imunitar, ca răspuns 
la virus, bacterii si alţi agenţi patogeni care intră  în corpul nostru.

 În cele mai multe  testări VHC, este luată din braț o probă de sânge.  
 Rezultatele pot fi gata în câteva zile sau după două săptămâni.

 În unele centre de sănătate sau servicii comunitare, se face un alt fel 
 de test, în care este luată o cantitate mică de sânge din deget sau din  

 fluidul oral al gingiilor. Rezultatele vor fi gata în câteva minute

În cazul în care rezultatul testului pentru anticorpii VHC este pozitiv 
înseamnă că la un moment dat a fost în contact cu virusul, dar nu înseamnă 
neapărat că ar fi prezentă hepatita C. Pentru a vedea dacă HCV este încă în 
corpul dumneavoastră, este necesar a face un test mai specific.

Dacă ați avut recent unele practici sexuale de risc, ar fi posibil ca testul să 
nu poată detecta cu precizie prezența anticorpilor și este probabil ca 
medicul dumneavoastră  să vă propună direct efectuarea unui test mai 
specific. 

Anticorpii împotriva VHC nu oferă protecţie în faţa unei reinfectări cu 
acelaşi virus.
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b. Un test care detectează prezenţa de ARN al VHC

ARN-ul este materialul genetic al anumitor viruşi. O probă de sânge din 
braţ pentru a detecta prezența ARN al HCV. Acest lucru va confirma sau 
infirma dacă aveți hepatită C. Rezultatele pot fi gata în câteva zile sau 
două săptămâni mai târziu.

INTERPRETAREA REZULTATELOR:

Dacă rezultatul este pozitiv, vi se va face referire la îngrijirea medicală de 
specialitate.

Rezultatul este confidențial. Fără permisiunea dumneavoastră, nu li se vor 
comunica nici familiei  nici la locul de muncă, nici autorităților responsabi-
le de imigrație.

Testare  Test 
de anticorpi    de ARN    Interpretare

Negativ Negativ Fără infecţia cu VHC

Pozitiv Negativ Fără infecţia cu VHC
  (rezoluţie spontană)

Negativ Pozitiv Infecţia cu VHC recent

  Fals pozitiv. 
  Este necesar a repeta testul. 

Pozitiv Pozitiv Infecţia cu VHC

POZITIV!
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HEPATITA?


