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Hepatit C Finska 
 
 
 
 

 
Hepatiitti C, potilastiedote 1.7.2004 
 
Potilastiedote ja käyttäytymissäännöt. Tartuntasuojalääkärien tartuntavaaratiedote.
Olet saanut hepatiitti C -virustartunnan. Se ei useinkaan aiheuta oireita, vaikka virusta voikin 
kantaa monta vuotta. Tämä tarkoittaa, että olet voinut saada tartunnan useita vuosia aiemmin. 
Useimmat tartunnan saaneet saavat kroonisen maksatulehduksen. Jos tulehdus jatkuu 
pidempään, hepatiitti C voi vaurioittaa maksaa ja aiheuttaa niin sanotun maksakirroosin. Siksi 
sinun on otettava yhteyttä lääkäriin jatkotarkastuksia ja tiedonsaantia varten.  
 
Hoitomahdollisuuksia on. Hepatiitti C -tartuntatyyppejä on erilaisia, ja niiden hoidon 
onnistumisaste vaihtelee. Jos hoito onnistuu, oireet katoavat mutta suojaa uutta hepatiitti C –
tartuntaa vastaan ei synny. 
 
Tartunnan aiheuttaja siirtyy veren kautta. Tartunta voi levitä likaisten injektioruiskujen kautta 
tai harvinaisissa tapauksissa niin, että verta pääse iholla tai limakalvossa olevaan haavaan. 
Ruotsissa tartunta levisi vuoteen 1991 asti veren ja verituotteiden kautta, mutta sen jälkeen 
myös hepatiitti C on testattu kaikesta verestä, minkä ansiosta tämä tartuntavaara on lähes 
täysin poistunut. 
 
Riski saada tartunta yhdynnässä on hyvin pieni. Tarttuvuus voi kuitenkin lisääntyä, jos on 
saanut tai saa samanaikaisesti muita sukupuolitauteja. Siksi on tärkeää käyttää kondomia 
yhdynnässä tilapäisen kumppanin kanssa.  
 
Tartunnan siirtyminen äidistä lapseen synnytyksen aikana on mahdollista mutta harvinaista 
(noin 5 %). 
 
Hygieniaohjeet 
� Peitä pienetkin haavat siteellä. Jos joku auttaa sinua, hänen on käytettävä muovikäsineitä. 
Paketoi verinen materiaali huolellisesti, ennen kuin hävität sen. Esimerkiksi lattialle roiskunut 
veri on kuivattava Klorinilla/Virkonilla tai muulla vastaavalla desinfiointiaineella.  
 
Käyttäytymissäännöt 
� Sinun on käytävä uusintakäynneillä ja näytteenotoissa, jotka hoitava lääkäri katsoo 
tarpeellisiksi.  
� Käydessäsi terveyden- tai hammashoidossa sinun on kerrottava, että veressäsi on 
tartunnan aiheuttajaa.  
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Hepatit C Finska 

 

 Jos sinun vertasi joutuu jonkun toiseen silmään, nenään, suuhun tai iholle, kohtaa on 

hteyttä 

älineitä, kuten partahöylää, partakonetta tai 

nensisäisiä huumausaineita, sinun on käytettävä omia ruiskuja ja neuloja 
eet 

menpiteeseen, jossa 
 niin, 

osta siirrännäistä varten.

inuun tarttunut tauti on tartuntasuojalain (smittskyddslagen) mukaan yleisvaarallinen. Siksi 
 

 
 
 
�
huuhdeltava vedellä. Verelle altistunut iho voidaan vesihuuhtelun jälkeen desinfioida 
esimerkiksi klooriheksidiinispriillä. Sinun on ilmoitettava henkilölle, joka altistuu 
veritartunnalle, että sinulla on hepatiitti C -tartunta ja että hänen on heti otettava y
terveyskeskukseen tai infektiovastaanottoon. 
� Älä käytä muiden kanssa yhteisiä hygieniav
hammasharjaa. 
� Jos käytät suo
etkä saa antaa muiden käyttää niitä. Et saa käyttää yhteistä sekoituskuppia, ja injektiovälin
on säilytettävä niin, että ne eivät aiheuta tartuntavaaraa muille.  
� Et saa ottaa tatuointeja tai reikiä korviin tai mennä muuhun toi
käytetään teräviä välineitä ja joissa voi syntyä verenvuotoa. Jos kuitenkin haluat tehdä
sinun on kerrottava, että sinulla on hepatiitti C.  
� Et saa luovuttaa verta, spermaa, elimiä tai kud
 
S
olet velvollinen noudattamaan lääkärisi antamia käyttäytymissääntöjä. Voit halutessasi pyytää
tartuntasuojalääkäriä harkitsemaan käyttäytymissääntöjen muuttamista sinun tapauksessasi. 
 
 


