HEPATITIS A

Com es tracta?

Recordeu que:
L’hepatitis A és una malaltia molt
contagiosa.

La major part de les persones que
tenen l’hepatitis A es recuperen per si
mateixes en poques setmanes.

El virus, que es troba a la femta,
contamina l’aigua i les mans.
Posteriorment, per contacte, es
contaminen aliments i objectes que, quan
es duen a la boca, produeixen la malaltia.

No hi ha cap tractament específic, però
hi ha medicaments que n’alleugen els
símptomes.
Durant la malaltia se us recomana que:
Reposeu durant diversos dies.
No consumiu begudes alcohòliques.
No mengeu aliments grassos.
Eviteu les substàncies tòxiques per al
fetge, com el paracetamol.

PER EVITAR EL CONTAGI:
La vacuna és la millor prevenció.
Pot administrar-se a partir
d’1 any d’edat.

Si teniu qualsevol dubte, consulteu el
personal sanitari.
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És una malaltia infecciosa
produïda per un virus.
El fetge s’inflama
i no funciona bé.

Cansament
Nàusees
Febre moderada
Pèrdua de la gana
Femta de color clar
Orina fosca
Ulls i pell groguencs

Beveu aigua embotellada precintada i
mengeu només aliments cuinats
si viatgeu a països sense garanties
sanitàries.

català

La vacuna és la millor protecció contra
l’hepatitis A. Per això són necessàries
dues injeccions separades per un
interval mínim de sis mesos. La vacuna
gairebé no produeix cap reacció i té una
eficàcia del 100%.
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la malaltia?

L’HEPATITIS A?

En nens i nenes menors de 10 anys
no acostuma a produir símptomes. En
persones joves i adultes pot ocasionar:
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prevenir

Què és

Quins símptomes
produeix?

Renteu-vos sempre
les mans:
> Després d’anar
al lavabo o de canviar bolquers.
> Abans de preparar aliments
o de menjar.

Com es pot

L’hepatitis A
és una malaltia
que es pot
prevenir fàcilment.

Si creieu que podeu tenir l’hepatitis
A, consulteu el personal sanitari.
Podeu fer-vos una anàlisi de sang per
comprovar-ho.
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Com es
contagia?

Es contagia quan:

1. Es mengen
aliments preparats
per algú que pateix
l’hepatitis A.

2. Es beu aigua
contaminada amb
el virus de l’hepatitis A
(països o zones
amb condicions
sanitàries deficients).

El virus, que es troba a la femta, pot
contaminar l’aigua i les mans. A partir
d’aquí, per contacte, es contaminen aliments
i objectes que, quan es duen a la boca,
produeixen la malaltia.

Com es pot evitar el contagi?

Renteu-vos sempre les mans:
Després d’anar al lavabo.
Abans de preparar aliments.
Abans de menjar.
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Utilitzeu guants si heu de
canviar bolquers o tocar femta.

Si viatgeu a països en vies
de desenvolupament:

Beveu només aigua
embotellada precintada.
No utilitzeu glaçons.
Eviteu menjar fruites, amanides o
qualsevol altre aliment rentat amb
aigua sense garanties sanitàries.

3. Es té contacte directe amb una
persona que té l’hepatitis A o a través
d’objectes (coberts, plats, gots, etc.).

Quines persones presenten un
risc més elevat de contagi?

Les que viuen amb algú que té
l’hepatitis A.
Els nens i nenes que van
al jardí d’infants.
El personal sanitari i del
jardí d’infants.
Les que viatgen a països amb un
gran nombre de casos d’hepatitis A.
Els homes que mantenen relacions
sexuals amb altres homes.
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