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HEPATITA A

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41 
consultas@gtt-vih.org

INFOVIHTAL / HEPATITA A

RUMANO

Începând cu luna noiembrie 2016 s-a înregistrat o creștere 
a numărului de cazuri  în Spania și în alte țări europene, 
mai ales în rândul bărbaților homosexuali, bisexuali și al 
altor bărbați care fac sex cu bărbaţi (BSB). Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) consideră în prezent că riscul 
de transmitere sexuală a hepatitei A în Spania este de la 
moderat până la ridicat.
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CE ESTE HEPATITA A?
Este o boală cauzată de virusul hepatitei A (VHA), care afectează ficatul. 
Este o infecție acută care se vindecă prin ea însăşi, care nu progresează la 
faza cronică și doar rareori este fatală. Persoanele care au avut-o 
dobândesc imunitatea pe tot parcursul vieții împotriva hepatitei A 
(nu se pot infecta din nou).

CARE SUNT SIMPTOMELE SALE?
Boala poate prezenta o stare generală de rău, pierderea poftei de mâncare, 
greață, vărsături, dureri abdominale, diaree şi icter (îngălbenirea pielii și a 
albului ochilor), printre alte simptome. Nu există niciun tratament specific 
pentru hepatita A, dar se pot oferi tratamente pentru a ajuta la ameliorarea 
simptomelor.

CUM SE TRANSMITE?
Virusul se transmite prin contactul cu apă sau alimente contaminate cu 
resturile fecale ale unei persoane cu virusul hepatitei A. Virusul, de 
asemenea, se poate transmite prin contactul apropiat cu o persoană 
infectată, prin mâini contaminate și prin practici sexuale care implică un 
contact oral cu părți ale corpului contaminate cu resturi fecale, cum ar fi 
relațiile oral-anal („rimming“) sau manual-anal („fisting“ sau „fingering“).

 

CUM SE POATE PREVENI?
Există vaccinuri pentru a preveni hepatita A. Dacă nu sunteţi vaccinat, 
mergeţi la centrul de sănătate sau centru de ITS și / sau HIV, unde 
vaccinarea  se poate obţine gratuit. 

ALTE SFATURI PENTRU A PREVENI HEPATITA A:
Spălați-vă pe mâini în mod frecvent, mai ales după folosirea toaletei.

Spălați-vă pe mâini după relaţiile sexuale, inclusiv, dacă este posibil, 
în zona pelvică şi penisul. 

Utilizaţi protecţie în practicile sexuale care implică introducerea 
degetelor (‘fingering’) şi a mâinii (‘fisting’) în anus şi la contactul 
oral-anal (‘rimming’).

Folosiți un prezervativ nou cu fiecare persoană și unul diferit pentru 
fiecare practică sexuală anală şi orală.

 Evitaţi schimbul de jucării sexuale neprotejate.


