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Pse të flasim për hepatitin B dhe C ?
Sepse janë sëmundje

Të cilat nuk dallohen në pamje të parë  .  . faqe  6

Të cilat janë të shpeshta  .  .  .  .  .  .  .  .  . faqe 8

Të ciat mund të jenë të rënda .  .  .  .  .  . faqe 10

Të cilat janë ngjitëse .  .  .  . faqe 14

Të cilat mund t’i shmangim faqe 14

Të cilat mund t’i shërojmë .  .  .  .  .  . faqe 24

Të cilat mund t’i zbulojmë faqe 26

Cfarë është një hepatit ?
Heptiti është një ndezje (inflamacion) e mëlçisë

Melci normale

Melci e irrituar

Mëlçia është një organ jetik
Ajo shërben për grumbullimin, transformimin, fabrikimin
të shumë elementeve  thelbësore për funksionimin e trupit
dhe për eliminimin e substancave toksike
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Hepatiti mund të shkaktohet nga elemente
toksike si : alkooli, ilaçet, kërpurdhërat….,
ose viruset.

Hepatiti B dhe C janë hepatite virale, dmth që
shkaktohen nga viruset.

Virusi i hepatitit B
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Virusi i hepatitit C

Cilat janë shenjat e një hepatiti B ose C ?
Në të shumtën e rasteve nuk ka simptome të veçanta.

Nuk ndihemi të sëmurë.
Nuk e dimë që jemi të sëmurë.
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Në disa raste, në fillim të infeksionit, mund të dallojmë
zverdhje, të përshtjella, dhimbje, lodhje

dhe lodhja mund të zgjasë.

E vetmja mënyrë për të zbuluar nëse kemi hepatitin B
ose C është ekzaminimi (analiza). (shih faqen 23)

7

Hepatitet B dhe C: sëmundje të zakonshme ?

Hepatiti B dhe C janë sëmundje të
zakonshme.

Në të shumtën e rasteve, personat që kanë hepatitin B
ose C nuk e dinë që janë të semurë
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Në botë…
1 person ndër 3 ka qenë në kontakt me virusin B ose C.

1 person ndër 12 ka një hepatit kronik B ose C.
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A është i rrezikshëm hepatiti B ?
Në botë…

Hepatit kronik:
Virusi qëndron në
mëlçi dhe vazhdon të
shumëfishohet
10%

Kontakt
me virusin

Hepatit fulminant (vdekjeprurës) :
Virusi shkatërron plotësisht mëlçinë
1%

2 miliard

89%

Shërimi :
Virusi eliminohet nga
organizmi
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Zhvillime pa trajtim 20 deri 30 vjet
Fibrozë

Cirrozë
(20 - 40%)

600 000 të vdekur në vit
80%

Edhe pse jeni sheruar, duhet te vazhdoni
kontrollet mjekesore

!
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Kancer

A është i rrezikshëm hepatiti C ?
Në botë…

Hepatit kronik :
Virusi qëndron në
mëlçi dhe vazhdon të
shumëfishohet
80%

Kontakt
me virusin

200 million

20%

Shërimi :
Virusi eliminohet nga
organizmi
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Zhvillime pa trajtim 20 deri 30 vjet
Fibrozë

Cirrozë
(20 - 40%)

350 000 të vdekur / vit

Edhe pse jeni sheruar, duhet te vazhdoni
kontrollet mjekesore

!
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Kancer

Si përhapet hepatiti B dhe C ?
Nga nëna shtatzënë tek bebja gjatë
shtatzanisë ose gjatë lindjes kur nëna ështëe
kontaminuar me këtë virus.

90%
4%

— Si mund të shmangim përhapjen e virusit ? Duke bërë
Ekziston një vaksinë për bebet, fëmijët, adoleshentët
dhe të rriturit, që reagon jashtzakonisht
mirë kundër hepatitit B.
Kur jemi të vaksinuar kundër
hepatitit B nuk ka më asnjë rrezik
që të marrësh apo përhapësh
këtë sëmundje.

Nuk ekziston asnjë
vaksinë kundër
hepatitit C. 
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— Si mund të shmangim përhapjen e virusit ?
Kur nëna ka hepatitin B, i bëjmë
një vaksinë speciale bebes fill pas
lindjes për ta mbrojtur : (sero-vaksina).

vaksinën.

Kundër hepatitit C, nuk ka serovaksinë, por edhe rreziku i përhapjes
nga nëna tek bebja është shumë i
vogël.

Ku mund të vaksinohemi?
Tek mjeku
Në një qendër vaksinimi falas.

15

Si përhapet hepatiti B dhe C ?
Nëpërmjet marrdhënieve seksuale
pa prezervativ me një person të infektuar:
Me anë të seksit, anus-it, gojës, në mes një
mashkulli dhe një femre, por edhe ndërmjet
njerëzve të të njëjtit seks.

Shumfishimi i partënerëve
seksual rrit rrezikun
e infektimit.

Virusi C mund të përcillet gjatë
mardhënieve seksuale, kryesisht
kur ka kontakt me gjak (gjatë
periodave, në rast plage ose gjatë
mardhënieve seksuale me rrezik
për lëndim).
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— Si mund të shmangim përhapjen e virusit ?
Duke perdorur

nje prezervatif
mashkullor,

nje prezervatif
femeror

Dhe
Nje dorashke per penetrim me
dore,
Nje dige dentare (nje cope katrore
prej latex ne rast raporti seksual
oral,
lubrifikant qe limiton rreziqet e carjes se
prezervativit dhe demtimet.
Duhet te nderroni prezervatif apo dorashke
per cdo partner seksual.
Ne rast se perdorni objekte seksualeduhet
ti pastroni dhe te perdorni nje
prezervatif.
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Si përhapet hepatiti B dhe C ?
Gjatë vizitave mjeksore në disa vende të
ndryshme të botës dhe në Francë para vitit 1992 : Nëpërmjet gjakut
Transfuzionit të gjakut, operacioneve të vështira,
reanimacionit, shërbimeve mjeksore me material
të pa sterelizuar.

Përdorimi i përbashkët i mjeteve
tualetore që janë në kontakt me
gjakun (per shembull, brenda familjes,
ne bashkejetese apo ne burg…).
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— Si mund të shmangim përhapjen e virusit ?
Duke kërkuar gjitmonë
material një përdorimsh.

Duke përdorur mjetet
personale të tualetit.
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Si përhapet hepatiti B dhe C ?
Nëpërmjet gjakut
Bashkpërdorimi i materialeve që kanë të
bëjnë me përdorimin e drogës : sheringat,
pambukun, filtrat, lugët, ose çubukun e krakut…

Gjatë tatuimit,
persingut, incizioneve… me një
material që ka shërbyer për të
tjerët : gjilpëra, boja, bizhuteritë…
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— Si mund të shmangim përhapjen e virusit ?
Nëse marrim drogë duke përdorur
matërjal steril të përdorshëm njëherë

Duke shkuar te ndonjë profesionit që
përdor matërjal steril të përdorshëm njëherë
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Nuk ka rrezik transmetimi të

Në fakt ekzikson një rrezik shumë i vogël i transmetimit
të hepatitit B me atë të puthjeve të thella.
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Cfarë të bëjmë nëse kemi një hepatit B apo C ?
Ekzistojnë disa lloje trajtimesh
Trajtimi nuk të shëron nga hepatiti B,
por ndihmon në ndalimin e shumëfishimit
të virusit dhe të krijon mindësine të jetosh
normalisht.

Kur jemi të sëmurë është e rëndësishme :
Të mos ndërpresësh kurën para
kohës se caktuar nga mjekët
Të vizitohesh rregullisht tek mjeku gjatë të gjithë
kohës deri në shërim
Të flitni në rrethin tuaj në menyre
që të ndihmoheni në rast vështirësish.

24

Per hepatitin C 1 ose 2 kokrra gjate 8 deri ne 12
jave jane te nevojshme per tu sheruar. Keto ilace
jane te lehat per ti gjetur dhe ne France jane te
rimbursuara nga Sigurimi Shendetesor.

!

Nje kontaminim i ri eshte i mundur.

Të mos pish alkool, kanabis,
duhan, apo të ngresh sende te
rënda të cilat ndikojnë në zhvillimin
e sëmundjes.
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Si t’a dimë që kemi një hepatit B ose C?
Duke bërë një depistim

Është një ekzaminim special për të kërkuar nëse virusi është i
pranishëm.
Depistim
i zakonshëm :
Marrje gjaku (2 ditë)

Depistim i shpejtë :
Marrje e gjakut në
majë të gishtit* (20 minuta)

20 min.

* Nëse testi është pozitiv, duhet bërë një analizë gjaku për të qenë të sigurtë për rezultatin.
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Kur mund te bejme nje kontroll?

3 muaj pas nje kontakti me gjak apo me sekrecione seksuale,
ne rast se udhetoni ne nje shtet ku kjo semundje ekziston
ne mase, ne rast se keni lindur ne nje vend ku kjo semundje
ekziston ne mase, ne rast se kenbi qene ne burg, ne rast se
nje i afermi juaj eshte i semure nga nje hepatit,
ne menyre te rregullt nese keni marre rrezik apo se keni nje
dyshim.

Ku te depistohemi?

Me një recetë të mjekut, në një laborator analizash,
pa udhëzim, në qendër falase për informim, testim ose
diagnozë (CeGIDD),
Në disa shoqata.

!

Testimi negativ nuk mbronë nga sëmundja. Mundemi ta
marrim virusin më vonë nëse i ekspozohemi rreziqeve.
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Hepatiti A
Frekuence dhe vdekshmeri ne bote
1.4 million raste ne vit
7000 vdekje ne vit

!

Ne France numri i rasteve te reja eshte ne
ngritje.

Cilat jane shenjat e hepatitit A?
Lodhje, temperature, perzjerje, diarre,
dhimbje, humbje oreksi,
verdhez…

Ka disa raste qe edhe pse nuk e ndjejme veten te semure,
transmetimi i semundjes eshte i mundur.
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Si transmetohet semundja?
Me konsumimin e ushqimit apo ujit te
kontaminuar nga perberes fekale.

Me ane te raporteve seksuale
jo te mbrojtur, me prezence de
pêrberesve fekale edhe pse keta
te fundit jane ne nje sasi shume te
vogel « anulingus », « rimming »
por edhe me ane te lepirjes se
organit seksual pas raportit, lodra
seksuale etj.

Gjate nje lindjeje
nese nena eshte
mbartese e virusit
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Nese kemi nje hepatit A?
Nuk ka trajtim mjekesor per hepatitin A.
Virusi eliminohet nga organizmi
disa jave me pas ne 99 perqind
te rasteve.

Ne raste te rralla mund te zhvillohet
te forma te renda hepatit fulminant
qe mund te nevojise transplant.

Pas sherimit?

Antikorpet
mbrojne trupin
nga nje infeksion
i ri.

Si mund te evitohet?
Vaksimimi eshte
menyra me e mire
per mbrojtjen
nga hepatiti A.
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Si mund te evitohet?
Lani duart
disa here
ne dite.

Higjene kur
te pregatisni
per te ngrene. 

Konsumim
i ujit te
pijshem.

Mbrojtje gjate
raporteve seksuale,
prezervatif i brendshem
femeror dhe i jashtem
mashkullor (cope latex),
dorashke.
Duhet te nderroni ato qe perdorni
nese kaloni nga nje partner te tjetri.
Nese perdorni objekte apo lodra
seksuale duhet ti pastroni dhe
te perdorni nje prezervatif.
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Po hepatitet e tjera virale ?

Ata janë më të rralla dhe më pak të dëmshme
Në disa raste mund të kemi disa hepatite në të njëjtën kohë, gjë e cila      

Hepatit D
Rastet e
vdekjeve në
botë

Merret në të njëjtën kohë ose mbas një hepatiti B.
Virusi D përdor virusin B për tu shtuar.
10 milion të sëmurë kronikë.

Transmetimi

Shërim 20 %
Evolucioni
Hepatit kronik 80 %

Trajtimi

Parandalimi
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      rrit rrezikun e komplikacioneve të ndryshme.

Hepatit E
20 milion raste në vit.
70 000 vdekje në vit.
Shumë i rrallë në Francë.
Nga mishi i derrit të infektuar.
Uji apo ushqimet e ndotura.

Shërim 99 %
Hepatit fulminant 1 %
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Prométhée Réseau Hépatites
04.76.24.90.37
St-Martin-d’Hères — GCS MRSI – 16, rue du Tour de l’eau

Mkeje te pergjitshme apo specialiste

AIDES
Gjeni nje vend degjimi apo ndihmese prane jush
www.aides.org

CeGIDD : analize prane jush
Te dhena, Informacione :
www.sida-info-service.org
0 800 840 800

Hépatites Info Service
0 800 845 800
SOS Hépatites
0 800 004 372
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