HEPATITA A

Cum se tratează?

Nu uitaţi:
Hepatita A eﬆe o boală foarte
contagioasă.

Majoritatea persoanelor cu hepatită
A se recuperează fără tratament în
câteva săptămâni.

Virusul, care se află în excremente,
contaminează apa şi mâinile. Ulterior,
prin contact, se contaminează
alimentele şi obiectele care, atunci când
sunt duse la gură, produc boala.

Nu exiﬆă un tratament specific,
dar exiﬆă medicamente care alină
simptomele.
În timpul bolii se recomandă:
Repauz timp de câteva zile.
A nu se consumă băuturi alcoolice.
A nu se consumă alimente grase.
Evitarea subﬆanţelor toxice pentru
ficat, cum ar fi paracetamolul.

PENTRU A EVITA CONTAGIEREA:

Spălaţi-vă întotdeauna
pe mâini:
> După ce mergeţi
la baie sau schimbaţi scutece.
> Înainte de a prepara alimente
sau de a mânca.
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Eﬆe o boală infecţioasă
cauzată de un virus.
Ficatul se inflamează şi
nu funcţionează
corect.

Oboseală
Greţuri
Temperatură moderată
Pierderea poftei de mâncare
Excremente de culoare deschisă
Urină închisă la culoare
O culoare gălbuie a ochilor
şi a pielii

Romanès

Beţi apă îmbuteliată sigilată şi
consumaţi numai alimente gătite
dacă veţi călători în ţări care nu
prezintă garanţii sanitare.
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HEPATITA A?

În cazul copiilor sub 10 ani rareori
apar simptome. În cazul tinerilor şi
adulţilor poate provoca:
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Cea mai bună formă de protecţie contra
hepatitei A eﬆe vaccinarea. În aceﬆ
scop sunt necesare două vaccinuri
separate într-un interval minim de şase
luni. Vaccinul are o reacţie foarte slabă
şi eficienţă de 100%.
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Cum se previne
această boală?

Ce este

Ce simptome
produce?

Cel mai bun mod de prevenire este
vaccinul. Aceﬆa poate fi adminiﬆrat cu
începere de la vârﬆa de 1 an.

Dacă aveţi nelămuriri, consultaţi
personalul sanitar.

Hepatita A
este o boală
uşor de prevenit.

Dacă credeţi că puteţi suferi de
hepatită A, consultaţi personalul
sanitar. Puteţi să vă faceţi o analiză
de sânge pentru a determina dacă
suferiţi sau nu de hepatită A.
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Cum se
contagiază?

Se contagiază prin:

1. Consumarea de

alimente preparate de
cineva care suferă de
hepatită A.

2. Consumarea

de apă contaminată
cu virusul hepatitei A
(ţări sau zone cu
condiţii sanitare
deficiente).

Virusul, care se află în excremente, poate
contamina apa şi mâinile. Din aceste
focare, şi obiectele care, atunci când sunt
duse la gură, vor produce boala.

Cum se evită contagierea?

Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini:
După ce mergeţi la baie.
Înainte de a prepara alimente.
Înainte de a mânca.

Diptic Hepatits RUM.indd 2

Folosiţi mănuşi dacă trebuie să
schimbaţi scutece sau să atingeţi
excremente.

Dacă veţi călători în ţări în curs
de dezvoltare

Beţi numai apă
îmbuteliată sigilată.
Nu folosiţi cuburi de gheaţă.
Evitaţi să mâncaţi fructe, salată
sau orice alt aliment spălat cu apă
care nu prezintă garanţii sanitare.

3. Contactul direct cu o peroană

care suferă de hepatită A sau prin
intermediul obiectelor (tacâmuri,
farfurii, pahare, etc).

Ce persoane prezintă un risc
mai ridicat de contagiere?

Cele care locuiesc cu cineva
care suferă de hepatită A.
Copiii care merg la grădiniţă.
Personalul sanitar şi de la grădiniţă.
Persoanele care călătoresc în
ţări cu un număr ridicat de
cazuri de hepatită A.
Bărbaţii care întreţin relaţii sexuale
cu alţi bărbaţi.
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