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Bàsics: Com es transmet
l’hepatitis C

L’hepatitis C és una infecció greu del fetge. Pot passar d’una persona a una altra per les següents vies:
Compartir material per a l’injecció de drogues.
Això inclou xeringues, agulles, aigua,
culleres i recipients de mescla, filtres i
cotons.

Hi ha risc quan s’injecta cristal meth,
esteroides anabolitzants, heroïna,
crack de cocaïna o qualsevol altra
substància.

Compartir rul·los o
bitllets per esnifar
drogues.

Durant el sexe.

Utilitza sempre el teu propi material.
No comparteixis, prestis el teu material
ni empris el d’una altra persona.

De mare a fill
durant l’embaràs
o el part.

Això afecta principalment
els homes gais. Hi ha més
informació en un altre
fullet d’aquesta sèrie.

És més segur que
cada persona utilizi
un rul·lo o tub de
paper diferent.

Per intervencions
mèdiques i
transfusions de
sang realitzades en
alguns països amb
pocs recursos o a
Espanya fa més de
20 anys.

Fer tatuatges o pírcings, si
l’instrumental no està esterilitzat de
forma adequada.

Sang

A diferència del que succeeix amb
l’hepatitis A i l’hepatitis B, no hi
ha una vacuna contra l’hepatitis
C.

A
B
C

Compartir fulles d’afaitar, raspall de
dents, tallaungles i altres objectes que
puguin provocar sang.

A destacar:

Notes:

• Si la sang d’una persona amb hepatitis C entra en
contacte amb el flux sanguini d’una altra persona,
la infecció pot passar de l’una a l’altra.
• Fins i tot una resta diminuta i invisible de sang pot
provocar una infecció per hepatitis C.
• Per evitar la infecció, no comparteixis ni reutilitzis
objectes que podrien haver estat en contacte amb
la sang d’una altra persona.

El virus de l’hepatitis
C pot viure fora de
l’organisme durant
més temps que el VIH
i és més probable que
es transmeti.

Aquest material es basa en una publicació amb copyright original de NAM, organització sense ànim de lucre del VIH, amb seu en el Regne Unit.
La publicació original està disponible en www.aidsmap.com. La traducció d’aquest material s’ha realitzat amb l’autorització de NAM.
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