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Hepatit C konusunda hastalar için bilgiler, 1 Temmuz 2004  
 
Hastalar için bilgi ve talimatlar. İsveç Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Altında 
Tutma Derneği tarafından yayımlanmış Bulaşıcı Hastalık Önleme broşürü.
Size hepatit C virüsü bulaşmış bulunuyor. Birçok durumda, kişi bu virüsü yıllarca taşısa bile 
hastalığın belirtilerinin hiçbiri görülmez. Dolayısıyla, virüs size yıllarca önce bulaşmış 
olabilir. Virüsün bulaşmış olduğu çoğu kimsede müzmin karaciğer iltihabı görülür. İltihabın 
uzun bir süre devam etmesine izin verilirse, hepatit C karaciğere zarar verebilir ve siroza yol 
açabilir. Bu nedenle, gerekli testlerden geçmeye devam edebilmek ve bilgi alabilmek için 
doktorunuzla irtibatınızı sürdürmeniz gerekir.  
 
Uygulanabilecek tedaviler vardır. Üç değişik tür hepatit C bulunur ve hepsi eşit derecede 
kolay tedavi edilemez. Tedavi başarılı olursa virüsten kurtulursunuz, ama bu ileride size yine 
hepatit C bulaşmasına karşı koruma sağlamaz. 
 
Bulaşıcı öğe, bir kimseden diğerine, bulaşıcı kan yoluyla geçer. Hastalık, virüsün bulaştığı 
iğneler yoluyla bulaşabilir ya da, nadir olarak, ciltteki yaralara ya da mukozalı zarlara, 
hastalık bulaşmış kan değmesiyle geçer. İsveç’te 1991 yılına kadar kanla ve kan ürünleri 
yoluyla bulaşma mümkün olmuştur. Ama 1991’den sonra bütün kanların hepatit C testinden 
geçirilmesi nedeniyle bu bulaşma kaynağı neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştır. 
 
Virüsün cinsel ilişki yoluyla bulaşma tehlikesi çok düşüktür.  
Ancak, cinsel ilişki yoluyla bulaşan başka hastalıklarınız da varsa, ya da sonradan böyle 
hastalıklara kapılırsanız, daha bulaşıcı hale gelebilirsiniz. Dolayısıyla, rastgele birisiyle cinsel 
ilişkide bulunacak olursanız, kondom kullanmanız önemlidir.  
 
Doğum sırasında anneden bebeğe virüsü geçmesi mümkündür, ama bu çok ender olarak 
görülür (%5 civarında). 
 
Hijyen konusunda öğütler  
Küçük yaraları bile sargılayın. Birisi size yardımcı olursa, lastik eldiven giymesi gerekir. Kan 
bulaşan malzemeleri atmadan önce özenle sarın. Yerlerde vb. olabilecek kan lekeleri, klor 
temelli bir temizleyici ile ya da benzeri bir dezenfekte edici maddeyle silinmelidir.  
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Talimatlar 
• Tedavinizden sorumlu doktorun gerekli gördüğü randevulara gitmeli ve testleri 
yaptırmalısınız.  
• Doktor ya da dişçiye gidecek olursanız, kanınızın bulaşıcı olduğunu belirtmelisiniz. 
• Kanınız birisinin gözlerine, burnuna ya da ağzına bulaşacak olursa bu bölge suyla 
çalkalanmalıdır. Cildin kan bulaşan yerleri alkol içinde kloroheksidin gibi bir maddeyle 
dezenfekte edilebilir. Kanınızın bulaştığı kimseye sizde hepatit C virüsü olduğunu ve aşı 
olmalarına gerek olup olmadığına karar verilmesi için derhal bir sağlık merkezine ya da 
bulaşıcı hastalıklar kliniğine başvurmaları gerektiğini belirtmelisiniz. 
• Jilet, elektrikli traş makinesi, diş fırçası ve benzeri kişisel eşyaları başkalarıyla 
paylaşmamalısınız. 
• Şırınga yoluyla uyuşturucu madde alıyorsanız, kendi iğne ve şırıngalarınızın olması ve 
bunları başkalarının kullanmasına izin vermemeniz gerekir. Ayrıca, aynı karıştırma kupasını 
kullanmamanız ve şırıngalama cihazlarınızı başkalarına virüs bulaştırmalarını engelleyecek 
şekilde saklamanız şarttır.  
• Dövme yaptırmamalı, kulaklarınızı deldirmemeli ve kanamaya yol açabilecek keskin 
aletlerin kullanıldığı benzeri bütün başka işlemlerden kaçınmalısınız. Bunları yine de 
yaptırmak istiyorsanız, sizde hepatit C olduğunu belirtmelisiniz.  
• Kan ya da  sperm, ya da nakil amacıyla organ ya da doku veremezsiniz.  
Hastalığınız, İsveç Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na (Smittskyddslagen) göre kamu sağlığı 
açısından tehlike oluşturan bir hastalıktır. Dolayısıyla, doktorunuzun vereceği talimatlara 
uyma yükümlülüğünüz vardır. Talepte bulunduğunuz takdirde, Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol 
Altında Tutma alanında uzman olan doktor (Smittskyddsläkaren) talimatları yeniden gözden 
geçirmek zorundadır. 
 
 


