
Siuntimas ar išankstinė registracija NEREIKALINGI

REKOMENDUOJAMA SCHEMA NORINTIEMS 
PASITIKRINTI, AR NESERGA HEPATITU C

ĮVERTINU GALIMĄ RIZIKĄ PAGAL KLAUSIMYNĄ „AR GALIU BŪTI UŽSIKRĖTĘS“

Jei antiHCV tyrimo atsakymas 
teigiamas, su šeimos gydytojo 

siuntimu reikia kreiptis į vieną iš 
hepatito C gydymo centrų. 
Būtina išankstinė registracija 

telefonu

Laboratorinių tyrimų centrai, akcijos metu 
balandžio 15 d. – birželio 15 d. 

taikantys 50 proc. nuolaidą antiHCV tyrimui atlikti 

www.kraujotyrimai.lt

Ar galiu būti užsikrėtęs? 
KLAUSIMYNAS
1 Ar jums buvo perpiltas kraujas/kraujo produktai iki 1993 metų?

2 Galbūt šiuo metu ar praeityje: jautėte nuolatinį silpnumą arba nuovargį, kurio 

priežasties negalėjo paaiškinti gydytojas?

° Jums yra padidėję kepenų fermentų (AST, ALT) rodikliai?

° Dažnai gydėtės stacionarinėse gydymo įstaigose dėl atvirų traumų, jums buvo atlie-

kamos chirurginės operacijos?

° Darėtės tatuiruotę?

° Dažnai keitėte seksualinius partnerius?

° Buvote įkalintas

°  Nors kartą vartojote švirkščiamuosius narkotikus?

° Esate ŽIV nešiotojas (-a)?

° Be apsaugos priemonių lytiškai santykiavote su asmeniu, kuriam tinka aukščiau 

minėti kriterijai?

3 Ar kuris nors iš jūsų šeimos narių atitinka aukščiau minėtus kriterijus arba kuriam 

nors asmeniui iš jūsų šeimos narių buvo diagnozuotas hepatitas C arba B? 

4 Ar jums darbo metu tenka kontaktuoti su krauju, kraujo produktais arba adato-

mis, pvz., dirbate sveikatos priežiūros įstaigose, kalėjimuose, grožio, kosmetikos ir 

tatuiruočių salonuose, priklausomybės centruose, nakvynės namuose?

Daugelis hepatito C atvejų laiku nustačius diagnozę gali būti išgydomi. Šiuo metu yra veiksmingų 

vaistų, galinčių įveikti hepatitą C.

Epdemiologinių tyrimų duomenimis, Lietuvoje yra 50 000–70 000 (1,5–2 %) 
hepatito C  viruso nešiotojų.
Kaip sužinoti, ar nesate vienas iš jų?
Jei teigiamai atsakysite į bent vieną žemiau pateikto klausimyno klausimą, 
Jums vertėtų išsitirti, ar nesate užsikrėtę hepatito C virusu (HCV).

Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų 
universitetinės ligoninės laboratorija

IMUOSI 
INICIATYVOS

Jei bent į vieną klAusimą AtsAkAu teiGiAmAi, vertA išsitirti, 
Ar nesu užsikrėtęs hepAtito C virusu (hCv)

Tel. (8 5)  275 3162

Tel. 8 614 57 785Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro laboratorija
Kauno g. 37/59, Vilnius

Tel. 8 800 01111
www.ulac.lt

AKCIJOS PARTNERIS

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS

Tel. (8 5) 249 1040, 8 615 28 939 
www.sorpo.lt
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