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Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru 
persoanele care trăiesc cu HIV din România.

Note Vrei să afli mai multe?

l Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro

l Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: @BaylorRomania 
sau @FundatiaBaylor

l Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră: 
https://twitter.com/BaylorRomania

l Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică

l Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România 
poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact: 
numărul de telefon 0241691730 sau la adresa de email 
secretariat@baylor.ro
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Hepatita C este 
o infecție gravă 
produsă de un 
virus. Îmbolnăvește 
ficatul care are un 
rol foarte important 
în funcționarea 
corpului tău. Un ficat 
sănătos are o culoare 
roz, cu suprafață 
lucioasă și fină la 
atingere.

Primele 6 luni în care ai hepatita 
C poartă numele de infecție 
acută. Majoritatea persoanelor 
nu observă nici un semn de 
boală. 

Dacă ai hepatita C de mai mult 
de 6 luni atunci înseamnă că ai 
infecție cronică.

Dacă nu bei alcool și nu 
consumi droguri îți ajuți ficatul 
să fie mai sănătos.  

Când ficatul tău e bolnav își 
modifică culoarea, aspectul, se 
întărește și are cicatrici. Acest 
lucru poate să te facă să te simți 
rău. 

Scopul tratamentului este de a 
te vindeca de hepatita C. Noul 
tratament împotriva hepatitei C 
se ia 2, 3 sau 6 luni. 

Dacă ai și HIV, infecția cu hepatita C 
este o boală mai gravă și tratamentul 
are nevoie de o mai mare atenție.  
Asigură-te că doctorul tău are 
experiență în tratarea pacienților 
care au atât HIV cât și hepatita C.
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Acum sunt disponibile noi 
tratamente împotriva hepatitei 
C care sunt mai eficiente, 
durează mai puțin și au mai 
puține efecte secundare. Pentru 
mai multe informații citiți 
broșura „Despre tratamentul 
hepatitei C”.

Noul tratament vindecă hepatita 
C în 99% din cazuri.

În această perioadă  corpul 
tău, uneori, reușește să scape 
singur de virus. În acest caz 
tratamentul nu este necesar.

Pentru că hepatita C evaluează 
lent, e posibil să nu observi 
nici un semn de boală timp de 
câțiva ani.

Fibroza înseamnă că ficatul este 
parțial afectat de cicatrici. Ciroza este 
stadiul în care ficatul este acoperit 
aproape în întregime de cicatrici. 

Reține
l Hepatita C este o 

infecție gravă care îți 
îmbolnăvește ficatul.

l Unele persoane au 
hepatită C de mulți ani 
fără să se simtă rău sau 
să aibă semne de boală. 

l Noul tratament pentru 
hepatita C vindecă în 
99% din cazuri. 


