OKUŽBA Z VIRUSOM

HEPATITISA C

JE TEMPIRANA BOMBA
VSAK IZMED NAS JE
LAHKO
OKUŽEN Z VIRUSO
M HEPATITISA C.
ALI OBSTAJA VERJ
ETNOST,
DA STE SE OKUŽIL
I TUDI VI?

70 %

Do

Ljudje, ki so
okuženi z virusom
hepatitisa C lahko
brez simptomov
bolezni živijo
več desetletij

ljudi, ki živijo
z virusom
hepatitisa C
ne ve, da so 
okuženi

TESTIRAJTE SE!

ZEN

DRAVLJIVA BOLE

HEPATITIS C JE OZ

nje, da ste
vas obstaja tvega
Preverite, če pri
hepatitisa C.
m
uso
vir
z
i
en
okuž

univerzitetni
klinični center ljubljana

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
Japljeva ulica 2, 1000 Ljubljana

HEPATITIS C JE
OZDRAVLJIVA BOLEZEN
adi posledic
Vsako leto v Evropi zar
umre dvakrat
C
kroničnega hepatitisa
sa.
aid
i
ad
več bolnikov kot zar

130–170

milijonov ljudi na
svetu je kronično
okuženih z virusom
hepatitisa C

MED BOLNIKI,
KI SO SE OKUŽILI
Z VIRUSOM
HEPATITISA C
SE BO:

&

3–4

milijone
ljudi se na
novo okuži
vsako leto

pri

50-90 %
razvila kronična
okužba jeter

oseb s kronično
okužbo jeter se bo
razvilo vnetje jeter
(hepatitis)

10-40 %
oseb s kroničnim
hepatitisom bo
prišlo do ciroze
jeter

1-5 %

oseb razvil
rak na jetrih

3%

pri
oseb bo prišlo do
odpovedi jeter

▶

▶

60-90 %

Vsako leto se bo pri:

pri

▶▶

pri

TESTIRAJTE SE!

▶ Virus hepatitisa C
se prenaša pri
parenteralnem stiku
s krvjo ali
krvnimi pripravki.
▶ Virus hepatitisa C
se
razmnožuje v jetrnih
celicah.
▶ Hepatitis C je tiha
bolezen, ki pri
večini bolnikov potek
a veliko let
brez značilnih znakov
bolezni,
dokler se po več de
set letih ne
razvijejo jetrni in zu
najjetrni zapleti.
▶ Če okužbe ne prep
oznamo in ne
zdravimo lahko vodi
do ciroze
jeter, raka na jetrih
in smrti.

LE S TESTIRANJEM
IN ZDRAVLJENJEM
TESTIRANA OSEBA
Podatek o tem, da ste okuženi z virusom
hepatitisa C, vam lahko pomaga pri
pomembnih življenskih odločitvah.
Večina ljudi se ob novici, da so okuženi
z virusom hepatitisa C, odloči za
spremembno ž
 ivljenskega sloga in
zdravljenje, ki jim lahko reši življenje.
Uspešno zdravljenje povsem odstrani
virus hepatitisa C iz vašega telesa.

▶Č
 e ste ocenili, da pri vas obstaja možnost
okužbe z virusom hepatitisa C, se testirajte.
▶Č
 e mislite, da vaš družinski član ali prijatelj sodi
v skupino z večjim tveganjem za okužbo, ga
spodbudite, da se bo testiral.
▶ Danes obstaja učinkovito zdravljenje hepatitisa
C in s tem boljša možnost kot kdajkoli prej, da
boste lahko uspešno pozdravljeni.

LAHKO USTAVIMO
EPIDEMIJO HEPATITISA C

NEPREPOZNANA OKUŽBA LAHKO PRIVEDE DO:
Ciroze jeter in odpovedi
delovanja jeter

Presaditve jeter

Raka na jetrih

TESTIRAJTE SE!

OSEBA, KI NI TESTIRANA

ALI VESTE DA
▶N
 ezdravljeni kronični hepatitis C pri približno 20 %
bolnikov v 20-25 letih privede do jetrne ciroze.
▶O
 sebe, okužene z virusom hepatitisa C in cirozo
imajo 20-krat večje tveganje za razvoj raka na jetrih.
▶O
 d dneva postavitve diagnoze jetrne ciroze,
je smrtnost v desetih letih 34-66%.
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PREVERITE ALI PRI VAS
OBSTAJA TVEGANJE,

V SLOVENIJI
JE OKUŽENIH
VSAJ 10.000 OSEB
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Številne skupine
ljudi imajo, zaradi
izpostavljenosti
določenemu tvegan
ju,
statistično značilno
večjo možnost, da so
okužene z virusom
hepatitisa C.

DA STE OKUŽENI Z
VIRUSOM HEPATITISA C
Če boste na katerokoli vprašanje odgovorili
pritrdilno, vam svetujemo, da se testirate in
preverite ali ste se morda okužili z virusom
hepatitisa C.
▶ Ali ste kadarkoli pred letom 1993 prejeli kri
ali krvne pripravke ?
▶ Ali ste bili izpostavljeni prebadanju kože ali sluznic
(»pearcing«), tetoviranju?
▶ Ali ste zdravstveni delavec in ste pri svojem delu
izpostavljeni krvi ali krvnim pripravkom?
▶ Ali ste kadarkoli njuhali droge (sedaj ali v preteklosti)?
▶ Ali ste si kadarkoli injicirali droge (sedaj ali v preteklosti)?
▶ Ali ste se kdaj naključno zbodli z odvrženo iglo?
▶ Ali ste se vi ali vaš partner kdaj v preteklosti zdravili
zaradi spolno prenosljive okužbe?
▶ Ali živite v skupnem gospodinjstvu z osebo okuženo
z virusom hepatitisa C?
▶ Ali ste ožji družinski član osebe okužene z virusom
hepatitisa C?
▶ Ali ste okuženi z virusom hepatitisa B ali HIV?
▶ Ali imate bolezen ledvic in se zdravite s hemodializo?
▶ Ali imate hemofilijo?
▶ Ali so vam presadili organ?
▶ Ali ste kdaj bivali v zaporu?
▶ Ali ste kdaj sodelovali pri vojaških aktivnostih v tujini?
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