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Hepatiti C, informacion për pacientët 2004-07-01  
 
Informacion për pacientët dhe rregullat se si duhet vepruar. Fletë e infektologëve mbi 
mbrojtjen ndaj infektimit. 
 
Ti je infektuar me virus të hepatitit C. Në shumë raste, kjo nuk ka simptoma të sëmundjes, 
edhe pse, shumë vite, ke qenë bartës i virusit. Kjo domethënë se je infektuar para shume 
vitesh. Shumica të cilët/të cilat infektohen, kanë një inflamacion kronik të mëlçisë. Hepatiti C 
mundet, nëse inflamacioni zgjatë një kohë të gjatë, ta lëndoj mëlçinë, dhe të shkaktojë cirrozë 
të mëlçisë, prandaj duhet te kesh kontakt me mjekun tënd për kontrollim të vazhdueshëm dhe 
për informacion. 
 
Ekziston mundësia e trajtimit. Ka lloje të ndryshme të infeksionit të hepatitit C, të vështirësive 
të ndryshme të trajtimit. Nëse trajtimi është i suksesshëm, atëherë lirohesh nga infeksioni, por, 
nuk je i/e mbrojtur nga një infektim tjetër me hepatit C. 
 
Lënda infektuese bartet përmes gjakut të infektuar. Bartje e infektimit behët përmes 
injeksioneve të ndotura. Ose në raste të rralla, përmes gjakut që bie në kontakt me plagë të 
lëkurës ose mukozës. Bartja e infeksionit përmes gjakut dhe prodhimeve të gjakut, ndodhi në 
Suedi para vitit 1991, por pas këtij viti, testohet i gjithë gjaku, edhe për hepatit C, ashtu që ky 
rrezik i infektimit thuaja se plotësisht është eliminuar. 
  
Rreziku i infektimit përmes marrëdhënies seksuale është shume i vogël. Prandaj është me 
rëndësi që të përdorësh prezervativ kur ke marrëdhënie seksuale me një partner të 
përkohshëm. 
 
Bartja e infektimit nga nëna tek fëmija me rastin e lindjes, mund të ndodhë, por kjo është e 
jashtëzakonshme (rreth 5%). 
 
Këshilla higjiene 
� Kij kujdes të lidhësh me fashë edhe plagët e vogla. Nëse të ndihmon dikush më këtë, ai/ajo 
duhet përdorur doreza plastike. Paketo me kujdes gjërat e përgjakura, para se t´i hedhësh ato. 
Njollat e gjakut p.sh. në dysheme, fshihen me klorin/virkon, ose lëndë të ngjashme 
dezinfektimi.  
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� Ti duhet ardhur në vizitat e ser
nevojshme.   
� Ti duhet të 
shëndetësor ose kujdesin dentar. 
� Nëse dikujt i bie gjaku yt në sy,
gjaku, mundet pas shpëlarjes me ujë, të dezinfektohet me p.sh. alkool klorhexidin. Ti duhet ta 
njoftosh personin se gjaku është i infektuar me hepatit C, dhe se ai/ajo duhet sa më parë ta 
kontaktoj qendrën e tij/saj të kujdesit shëndetësor, ose njësinë pranuese të infektuarve. 
� Mos ndaj me dikë artikujt e tualetit, si brisk rroje, aparat rroje ose furçë të dhëmbëve
� Nëse merr injeksion me narkotikë, duhet t´i kesh vet shiringat dhe tubat, dhe mos t´i lejo
të tjerët t´i përdorin ato. Ti nuk guxon të përdorësh filxhan të njëjtë për përzierje, dhe veglat e
injeksionit duhet ruajtur, që mos të janë rrezik infektimi për njerëzit tjerë.   
� Nuk është mirë të bësh tatuazh, t´i shposh veshët, ose të bësh ndonjë trajti
përdoren vegla të mprehta, nga  të cilat mund të shkaktohet gjakderdhje. Nëse, prapësep
dëshiron ta bësh këtë, atëherë duhet të rrëfesh se ke hepatitin C. 
� Ti nuk guxon të japësh gjak, të japësh donacion të spermës, org
transplantim.  
 
S
ndaj infektimit (sued. Smittskyddslagen). Prandaj, ti e ke për detyrë, të veprosh sipas 
rregullave që t´i cakton mjeku yt. Nëse kërkon, duhet infektologu (sued. smittskyddslä
t´i provojë/caktojë rregullat, se si duhet vepruar.   
 
 


