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Секој може да биде засегнат

...
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Хепатитис, што е тоа ?
Хепатитис е воспаление на црниот дроб.

Нормален црн дроб

Воспален црн дроб
Црниот дроб е витален орган.
Служи за спремање, обработување, произведување на елементи
неопходни за функционирањето на телото и за отстранување на
токсичните.
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Хепатитис може да биде предизвикуван од
токсичните (алкохол, лекови, печурки...) или од вирус.

Хепатитис Б и Ц се вирални хепатитиси, значи
предизвикани од вируси :

Вирус на хепатитис Б
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Вирус на хепатитис Ц

Кои се знаците на хепатитис Б или Ц ?
Најчесто нема симптоми.

Не се чуствуваме болни.
Не знаеме дека сме болни.
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Понекогаш, во почеток на инфекцијата
може да има жолтица, мака, болки, умора.

И умората може да потрае.

Единствен начин за да знаеме дали имаме хепатитис Б или Ц да
се тестираме.
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Хепатитис Б и Ц : чести болести ?

Хепатитис Б и Ц се чести болести.

Повеќето од лицата кои имаат хепатисис Б или Ц не го знаат.
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Во светот...
1 лице од 3 бил во контакт со вирусот Б или Ц.

1 лице од 12 има кроничен хепатитис Б или Ц.
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Хепатитис Б, сериозно е ?
Во светот...

10%

Контакт
со вирусот

1%

Кроничен хепатитис :
вирусот останува и
продолжува да се множи во
црниот дроб.

Акутен хепатитис :
вирусот го уништува црниот
дроб.

2 милјарди

89%

Излекување :
вирусот е отстранет од
организмот.
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Напредување без третман на 20 или 30 години
Фиброза

Цироза
20 do 40%

80%

600 000 смртни случаи
годишно

Иако излекување, редовно
згрижување кај лекарот.

!
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Рак

Хепатитис Ц, дали е сериозно ?
Во светот…

80%

Кроничен хепатитис :
вирусот останува и
продолжува да се множи во
црниот дроб.

Контакт
со вирусот

200 милиони

20%

Излекување :
Вирусот е отстранет од
организмот
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Напредување без третман на 20 или 30 години
Фиброза

Цироза
20 do 40%

350 000 смртни случаи
одишно

Иако излекување, редовно
згрижување кај лекарот.

!
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Рак

Хепатитис Б и Ц : како се пренесува ?
Од мајката на детето, за време на
бременоста или породувањето, Кога мајката е
заразена.

90%
4%

— Како да ги избегнеме ? вакцинирајќи се
Постои ефикасна вакцина и без опасност против хепатитис Б за
бебиња, деца, адолесценти и возрасни.
Кога сме вакцинирани против хепатитис Б нема никаква опасност
да ја добиеме или пренесеме оваа болест.

Нема вакцина против
хепатитис Ц
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— Како да ги избегнеме ?
Кога мајката има хепатитис Б, вршиме
посебно вакцинирање на бебето при раѓањето
за да го заштитиме : серозно вакцинирирање.

Нема серозно вакцинирирање
против хепатитис Ц, но опасноста за
пренесување кај бебето е слаба.

Каде да се вакцинираме ?
На доктор.
Во центар за бесплатно вакцинирање.
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Хепатитис Б и Ц : како се пренесува ?
Преку сексуални односи без
презерватив со заразено лице
( со сексуалниот орган, задниот отвор, устата,
меѓу мажите и жените или лица од истиот пол).

Множењето на
партнерите го зголемува
ризикот за пренесување.

Вирусот Ц може да се пренесе за
време на сексуални односи, кога
има допир со крв есенцијално ( за
време на менструациите, во слуцај
на рана или сексуален однос со
опасност за повреди)
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Употребувајќи или :

— Како да ги избегнеме ?

Надворешен машки
презерватив (кондом),

Внатрешен женски
презерватив.

И:
Ракавица ако пенетрација со раце..
Дентална брана (коцка на латекс)
за орален сексуален однос.
Мазиво што го ограничува ризикот на пукање на
презервативот и повреди.
Да се менува презерватив, ракавица, за секој
сексуален партнер.
Ако се употребуваат сексуални предмети, да
се исчистат и да се употребува презерватив.
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Хепатитис Б и Ц : како се пренесува ?
При лекувања во одредени земји или
Франција пред 1992 : трансфузија, тешка операција, Преку крвта
реанимација лекување со матерјал кој не е стерилен.

Со делење на тоалетен прибор кој може
да биде во контакт со крвта ( на пример
во семејството, запоставени куќи, затвор,
состанарство…).
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— Како да ги избегнеме ?
Барајќи стерилен матерјал за
еднократна употреба.

Употребувајќи личен тоалетен прибор.
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Хепатитис Б и Ц : како се пренесува ?
Делејќи матерјал кој се користи за земање
на дрога ( инекција, памук, лажичка, сламка,
луле за крак…).

Преку крвта

При тетовирање,
пиерсинг, зарежување на
кожата... со веќе употребен матерјал
(игла, црна боја, накит...)
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— Како да ги избегнеме ?
Ако се дрогираме употребувајќи
стерилен матерјал за еднократна
употреба.

Ако одиме кај професионалец што употребува
стерилен матерјал за еднократна употреба.
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Нема ризици за пренесување

Премногу мал ризик за пренесување
на хепатитис Б со длабок бакнеж.
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А ако имаме хепатитис Б или Ц ?
Постојат лекувања.
За хепатитис Б, не се излекува
но го запира множувањето на вирусот :
овозможува да се живее нормално.

Кога боледуваме, важно е :
да не ги прекинеме лековите за време
на времетраење на упатството;
да се види редовно докторот и да се вршат
контролните анализи;
да зборуваме за тоа на нашата околина и
да ни се помогне ако потребно;
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За хепатитис Ц, 1 или 2 апчиња на ден за време од 8 или
12 недели, достапен за сите, малку непосакувани ефекти,
повеќето време овозможува да се излече (Социјалното
Осигурување на Франција ги презема трошците).

!

Можност за нова контаминација !

да ги ограничиме алкохолот, канабис,
пушењето, дебелината кои можаат да
ја влошуват болеста.
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Како да знаеме дали имаме хепатитис Б или Ц ?
Тестирајќи се
Тоа е специјална анализа за да се истражи дали вирусот е присутен.
Класично
тестирање :
крвна анализа
(2 дена)

Брзо тестирање:
Боцкање во
врвот на прстот* (20 минути)

20 min.

* Ако тестот покажува хепатитис, треба да се направи крвна анализа за да бидеме сигурни
за резултатот.
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Кога да се тестираме ?

3 месеци после ризикување ако контакт со крв или сексуални
секреции,
Во случај на патување во земја со силна ендемија, раѓање во земја
со силна ендемија, престој во затвор, ако некој близок живее со
хепатитис…
Редовно во случај на ризикување или штом има сомнеж

Каде да се тестираме ?

Во некоја лабораторија со упатство на докторот.
Без упатство во бесплатен центар за информација, тестирање
и диагноза (Cegidd),
Во одредени асоцијации.

!

Негативено резултат на тест не нé заштитува против болеста.
Можеме да го добиеме вирусот подоцна ако сме приложени на
ризици.

27

Хепатитис А
Честота и смртност во светот
1,4 милиони случаи/ годишно
7 000 смртни случаи/годишно

!

Во Франција, бројот на нови случаи е во зголемување.

Кои се знаците на хепатитис A ?
Умора, треска, мака, дрскавица, болки,
загуба на апетит, жолтица…

Во некои слулаи не се чувствуваме болни но
пренесувањето на вирусот е можно.
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Како се пренесува ?
Преку консумирање на загадена вода или
храна со нужда ( контакт меѓу устата и фекални
материи).

Преку незаштитени сексуални односи,
со присуство на фекални материјии
иако во премали количини и невидливи
за окото: ‘анулингвус’ или ‘риминг’
(газо лижење) но и фелација после
анален секс, веќе употребени секс
играчки …

При породување ако
мајката е носител на
вирусот.

29

А ако имаме хепатитис А ?
Нема третман за хепатитис А.
За време од ненколку недели
вирусот е елиминиран од
организамот во 99% од случаите.

Во ретки случаи може да се еволуира
во по сериозни форми, акутен хепатитис,
барајќи имплантација на црн дроб.

И после излекување ?

Противтелата
заштитат против
ново инфекцирање.

Како да се избегне ?
Вакцинирањето
е најдобриот начин
за да не се добие
хепатитис А
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Како да се избегне ?
Миење
на рацете
повеќе пати дневно

Хигиена при
готвење на
јадења.

Консумација
на вода
за пиење.

Заштита при
сексуални односи со
внатрешни женски
презервативи/
надворешни машки,
дентален мост (коцка на латекс),
ракавици.
матерјалите да се менуватат меѓу секој
партнер.
Ако се употребуваат сексуални средства :
да се исчистат и да се употребува
презерватив.
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И другите вирусни хепатитиси ?

По ретки се или по неопасни.
Можеме да имаме повеќе хепатитиси истовремено, што го зголемува ризикот

Хепатитис Д
Честота и
смртност
во светот

Се здобива истовремено или после хепатитис Б.
Вирусот Д служи од вирусот Б за да се множи.
10 милиони кронични болесници

Пренсување

Лекување 20%
Напредување
Кроничен хепатитис 80%

Третман

Превенција
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за компликации.

Хепатитис E
20 милиони случаи годишно
70 000 смртни годишно
Многу редок во Франција
Свињско месо или контаминирани
копитни животни.
Загадена Вода и храна.

Лекување 99%
Фулминантен хепатитис 1%
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КОГО ДА КОНТАКТИРАТЕ ?
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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

Médecins généralistes ou spécialistes
(hépatogastro-entérologues)

AIDES
Најдете една дежурност или место за тестирање
близу до вас :
www.aides.org
Cegidd : тестирање близу до вас
Информации
www.sida-info-service.org
0 800 840 800

Хепатитис инфо сервис
0 800 845 800
СОС Хепатитис
0 800 004 372
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