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Les hepatitis B i C no presenten símptomes durant anys i poden progressar a cirrosi i 
hepatocarcinoma. Pot ser necessari un trasplantament hepàtic.

Per eliminar les hepatitis virals es precisa de voluntat política dels governs i de les 
administracions sanitàries per consensuar mesures concretes amb el finançament adequat.

Actualment no existeixen excuses. Les hepatitis B i C s’han de diagnosticar de forma precoç, 
tant per prevenir noves infeccions com per controlar i tractar a tots els pacients.

Les hepatitis A, B i C són malalties transmissibles causades per virus que provoquen 
inflamació del fetge. Es diagnostiquen amb proves específiques.

Les hepatitis virals són un greu problema de salut pública a nivell mundial. HEPATITIS
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Si vols domiciliar la teva quota:

Nº DE COMPTE DOMICILIACIÓ

Pots també fer una donació al compte bancari de l’ASSCAT.

HEPATITIS A (VHA) HEPATITIS B (VHB) HEPATITIS C (VHC)

Hotel d’Entitats La Pau
Pere Vergés, 1, 8è, desp. 11 - 08020 BARCELONA

T. 93 314 52 09 - M. 615 052 266 
informacio@asscat-hepatitis.org

www.asscat-hepatitis.org

Associa’t a l’ASSCAT, 
entre tots/totes podem fer més!

Associació sense ànim de lucre
Inscrita amb el núm. 24 al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya

Associació Catalana de Malalts
d’Hepatitis

 353 (quota mínima anual)
 451

 551            
          1 (superior)   

Cognoms

Nom  DNI

Adreça

CP       Població

Tel.         e-mail

És important rentar-se les mans 
per evitar la transmissió.

2 1 0 0 0 8 5 4 1 2 0 2 0 0 2 1 8 5 8 5

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que totes les dades 
recaptades en el present formulari seran incloses en un fitxer titularitat de l’ASSCAT. 
En qualsevol moment  vostè podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999.

Han de rentar-se bé totes 
les fruites, verdures i hortalisses 

que es consumeixen crues.

Omple aquesta sol·licitud i fes-nos-la arribar personalment o per 
correu.

També pots associar-te o fer una donació entrant al web 
www.asscat-hepatitis.org
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Es transmet per via sexual, sanguínia i de mare a fill:
- Durant l’embaràs/part si la mare és portadora del 

VHB i no rep el tractament adequat.
- Per mantenir relacions sexuals sense protecció.
- Per realitzar-se tatuatges, pírcings i acupuntura si no 

es compleixen les normes de prevenció. Tot el material 
que s’utilitzi ha de ser d’ús individual, inclosa la tinta.

- Per compartir xeringues o tubs per inhalar o aspirar 
droga. 

- Per usar utensilis infectats amb sang com poden 
ser els d’higiene personal. 

El VHB pot sobreviure fins a 7 dies en una gota de 
sang fora de l’organisme.

Es converteix en crònica en un nombre elevat de 
persones sobretot si la infecció es va produir a la 
infància.

Existeix vacuna preventiva que a més permet la 
protecció contra l’hepatitis D (Delta). Les persones 
sense anticossos de protecció haurien de consultar 
al seu metge.

Existeix tractament i els fàrmacs disponibles 
aconsegueixen controlar la malaltia.

Es transmet per contacte amb sang infectada:
- Pot produir-se durant l’embaràs/part (4-7%).
- Per mantenir relacions sexuals sense protecció. Si 

es realitzen pràctiques que impliquen sagnat 
augmenta el risc.

- Per tatuatges, pírcings i acupuntura si no es com-
pleixen les normes de prevenció. Tot el material que 
s’empri ha de ser d’ús individual, inclosa la tinta.

- Per compartir xeringues o tubs per inhalar o aspirar 
droga.

- Per usar utensilis infectats amb sang com poden 
ser els d’higiene personal.

El VHC pot sobreviure fins a 3 dies en una gota de 
sang fora de l’organisme.

Es converteix en crònica en un nombre elevat de 
persones.

No existeix vacuna i, per tant, la prevenció i el 
diagnòstic de tots els casos són fonamentals.

Es cura amb tractament. Amb els nous fàrmacs 
actius davant de tots els genotips del VHC ja s’han 
curat milers de persones.

Es transmet  per via oral fecal:
- Degut a comportaments sexuals que propicien un 

contacte anus-oral.
- Degut a ingestió d’aigua o aliments contaminats.

Existeix vacuna. Es recomana en adults si:
- Es pateix hepatitis B i/o C. 
- Es viatja a països de risc. 

Mai es manté crònica, contràriament al que pot 
succeir amb les altres.


