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O viaţă bună cu hepatita C

O boală cronică, aşa cum este hepatita C, vă
va afecta diverse aspecte ale vieţii în moduri
diferite. Însă decât să lăsaţi ca boala să vă
domine viaţa, luaţi o măsură pozitivă: învăţaţi
să trăiţi bine cu hepatita C şi să preluaţi
controlul asupra bolii. Modificările stilului de
viaţă, chiar dacă sunt mici, vă pot îmbunătăţi
starea şi viaţa de zi cu zi.
Vă prezentăm mai jos câteva sugestii şi
recomandări care v-ar putea fi utile. Nu uitaţi
să discutaţi cu medicul dvs. orice preocupări
legate de stilul de viaţă sau modificările
acestuia. Medicul vă poate face recomandări
specifice, în funcţie de starea dvs. de sănătate
şi de nevoile individuale.
Consumul de alcool
O măsură eficace de încetinire a progresiei hepatitei C este
reducerea sau oprirea consumului de alcool.
Se ştie că, în cazul pacienţilor infectaţi cu hepatita C, consumul
de alcool accelerează progresia bolii hepatice.1,2 Conform
Declaraţiei de consens din 2002 a Institutelor Naţionale
de Sănătate (National Institutes of Health, NIH) din Statele
Unite ale Americii, trei băuturi alcoolice pe zi pentru bărbaţi
şi două băuturi alcoolice pe zi pentru femei pot creşte riscul
de afectare a ficatului asociată cu hepatita C.1 De asemenea,
consumul de alcool poate provoca un răspuns scăzut la
tratamentul cu interferon.2
Se recomandă ca persoanele cu hepatita C să nu consume
deloc alcool.2 Pentru unele persoane este uşor să se abţină,
însă pentru altele abstinenţa este mai dificilă. Este important
să reţineţi că nu sunteţi singur. Organizaţiile pacienţilor pot fi
o sursă foarte bună de susţinere şi sfaturi. De asemenea, puteţi
să-i cereţi medicului dvs. ajutor practic pentru reducerea şi
eliminarea consumului de alcool.

Regimul alimentar și nutriția
Beneficiile potenţiale ale unei alimentaţii nutritive şi
echilibrate sunt valabile pentru toată lumea. Deşi nu se
cunoaşte în ce măsură contribuie factorii alimentari la
hepatita C, un regim alimentar sănătos este important
din cauza rolului central al ficatului în metabolism.2 Toate
alimentele şi lichidele pe care le ingerăm trebuie să treacă prin
ficat pentru a fi metabolizate.3
Vă prezentăm câteva sugestii de alimentaţie sănătoasă şi
echilibrată care poate de asemenea să vă ajute să vă protejaţi
ficatul şi să susţineţi sistemul imunitar al organismului.
-

Încercaţi să excludeţi alimentele care conţin substanţe nocive
pentru ficat. Printre acestea se numără alimentele procesate,
cu conţinut ridicat de grăsimi saturate, sare şi zahăr4

-	Beţi multă apă în fiecare zi – şi reduceţi aportul de băuturi
care conţin zahăr
-	Cafeaua (nu cea decafeinizată) poate fi benefică pentru
ficat – persoanele care prezintă simptome de boală
hepatică pot bea până la cinci ceşti pe zi!2
-	Asiguraţi-vă un aport suficient de calorii – este important
să consumaţi alimente bogate în substanţe nutritive, pe tot
parcursul zilei, pentru a-i asigura corpului energia necesară
şi a evita îngrăşarea. Mâncaţi mese regulate şi echilibrate,
cu alimente din toate grupele de bază2,4
-	Alegeţi carbohidraţi cu conţinut ridicat de fibre, din cereale
integrale, şi o mare varietate de proteine, inclusiv carne
slabă, carne de pasăre, peşte, fasole, ouă, fructe nucifere,
seminţe, lapte, iaurt şi brânză4
-	Vitaminele sunt foarte importante – cu moderaţie,
alimentele bogate în vitaminele A şi C sunt o componentă
esenţială a unei alimentaţii sănătoase, iar vitamina E
a demonstrat efecte benefice în cazul persoanelor cu
hepatita C.2 Carenţa de vitamine este frecventă la pacienţii
cu ciroză; aşadar, poate fi utilă verificarea valorilor
vitaminelor din organism2
-	Evitaţi suplimentele şi alimentele bogate în fier, cum sunt
carnea roşie, ficatul, stridiile, tonul, seminţele de susan,
caisele, prunele uscate şi cerealele cu adaos de fier –
excesul de fier poate fi foarte dăunător pentru ficat3
-	Pentru pacienţii cu ascită (acumulare de lichid în
abdomen), care poate fi cauzată de ciroză,3 se recomandă
cu fermitate să discute cu medicul despre aportul zilnic de
apă şi restricţiile privind consumul de sare5
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Alimentaţia cea mai potrivită depinde de mai mulţi factori.
Printre aceştia se numără medicamentele pe care le-aţi luat,
greutatea, gradul de afectare hepatică şi simptomele dvs. Este
util să discutaţi cu medicul despre aceşti factori (de asemenea,
îi puteţi cere o trimitere la un specialist în nutriţie).2

Drogurile recreaţionale
Aproape toate drogurile recreaţionale sunt descompuse în ficat.
Numeroase droguri recreaţionale sunt toxice pentru ficat şi
suprimă sistemul imunitar, situaţie deosebit de periculoasă pentru
persoanele cu hepatita C.1 De asemenea, există posibilitatea ca
drogurile recreaţionale să conţină impurităţi toxice.6
Pentru persoanele cu hepatita C, medicamentele considerate
în general „sigure” sau bine tolerate pot agrava problemele
hepatice (chiar şi medicamentele eliberate fără reţetă sau cele
complementare/alternative). Din acest motiv, trebuie să-l informaţi
întotdeauna pe medic despre absolut toate medicamentele şi
drogurile pe care le luaţi, inclusiv drogurile recreaţionale.
Ca în cazul consumului de alcool, persoanelor cu hepatita
C li se recomandă să nu consume droguri recreaţionale.
Renunţarea la droguri poate fi dificilă şi este important să
reţineţi că nu sunteţi singur. Organizaţiile pacienţilor pot fi o
sursă foarte bună de susţinere şi sfaturi. De asemenea, puteţi
să-i cereţi medicului dvs. ajutor practic pentru reducerea şi
eliminarea consumului de droguri recreaţionale.
Dacă totuşi consumaţi droguri, asiguraţi-vă că aveţi materiale
sterile pe care le folosiţi numai dvs. Nu folosiţi niciodată aceste
materiale în comun cu altcineva, pentru a vă proteja de boli şi
a evita să transmiteți hepatita C și altor persoane.

Fumatul
Sunt bine cunoscute riscurile la adresa sănătăţii pe care le
prezintă fumatul produselor din tutun şi nicotina. Pentru
persoanele cu hepatita C, fumatul prezintă un risc crescut. De
exemplu, fumatul poate creşte probabilitatea ca ficatul să fie
afectat de substanţele cu potenţial toxic şi poate creşte riscul
de apariţie a unor cancere, inclusiv a cancerului hepatic.7

Persoanelor cu hepatita C li se recomandă să reducă fumatul sau
să renunţe complet.2 Totuşi, renunţarea la fumat poate fi foarte
stresantă – mai ales dacă persoana încearcă în acelaşi timp să reducă
sau să elimine consumul de alte substanţe, de exemplu alcool.
Alegeţi momentul potrivit pentru a vă lăsa de fumat şi reţineţi
că nu sunteţi singur. Organizaţiile pacienţilor pot fi o sursă foarte
bună de susţinere şi sfaturi. Discutaţi cu medicul despre terapia
de substituţie nicotinică, pentru a vă asigura că nu interferează
şi nu este afectată de celelalte medicamente pe care le luaţi. De
asemenea, medicul dvs. vă poate recomanda alte strategii de
renunţare la fumat şi vă poate oferi ajutor practic.

Exerciţiile fizice
Exerciţiile fizice moderate, practicate cu regularitate – de cel
puţin trei ori pe săptămână, timp de doar 15-30 de minute – au
multe beneficii pentru starea generală de sănătate şi starea de
bine.2 Pentru persoanele cu hepatita C, activitatea fizică nu va
influenţa evoluţia infecţiei, dar poate atenua simptomele de
oboseală, stresul şi depresia, poate îmbunătăţi apetitul, poate
consolida sistemul imunitar şi poate îmbunătăţi starea generală.2
Cea mai bună modalitate de a face mişcare este să găsiţi
ceva ce vă place. Poate fi o plimbare în pas vioi cu câinele
sau mersul cu bicicleta împreună cu prietenii. Puteţi merge
la sală, puteţi face yoga, pilates sau un sport de echipă. Aveţi
nenumărate opţiuni; alegeţi o formă de activitate fizică
plăcută şi care vă face să vă simţiţi bine!

Scăderea ponderală
Scăderea semnificativă în greutate poate fi un semn de
malnutriţie provocată de boala hepatică. De exemplu, este
posibil ca ficatul să nu reuşească să prelucreze anumite
proteine.3 Dacă observaţi că aţi slăbit sau vă îngrijorează că
slăbiţi, discutaţi cu medicul, care vă poate prescrie suplimente
alimentare care să vă asigure un aport de proteine şi alte
substanţe nutritive într-o formă mai uşor de asimilat.4
Dacă pacienţii observă o creştere în greutate, şi aceasta
trebuie discutată imediat cu medicul, deoarece funcţionarea
anormală a ficatului este mai frecventă la persoanele
supraponderale. Aşadar, se recomandă ca persoanele cu
hepatita C cronică să încerce să-şi menţină greutatea normală,
pentru a evita stresarea suplimentară a ficatului.3
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Somnul şi odihna
Somnul şi odihna suficientă sunt aspecte importante ale unei
vieţi bune cu hepatita C, deoarece ajută la păstrarea energiei
şi la combaterea oboselii şi depresiei. Există câteva strategii
simple pe care le puteţi încerca pentru a vă îmbunătăţi
calitatea somnului, printre care:8
-	Culcaţi-vă la ore regulate, pentru a regla ceasul intern al
organismului8
-	Dormiţi opt ore pe zi.8 În general, opt ore de somn sunt
suficiente pentru un adult
-	Faceţi-vă un program înainte de culcare, de exemplu beţi o
băutură caldă şi citiţi o carte sau o revistă8
-

Nu faceţi exerciţii fizice chiar înainte de culcare8

-	Reduceţi aportul de cafeină (din cafea şi băuturile
carbogazoase cu cafeină) spre sfârşitul zilei8
-	Ceaiul de iasomie, ceaiul de muşeţel, parfumul de lavandă
şi laptele cald vă pot ajuta să vă relaxaţi şi să adormiţi8

Gestionarea simptomelor
Persoanele cu hepatita C pot manifesta diverse simptome,
fie separat, fie mai multe deodată. Discutaţi cu medicul dvs.
despre toate simptomele, pentru a explora opţiunile de
gestionare a acestora.
Terapiile complementare şi alternative pot ajuta în unele cazuri,
dar asiguraţi-vă întotdeauna că îi spuneţi medicului despre
orice alte tratamente sau suplimente pe care le luaţi, în caz că
prezintă contraindicaţii sau efecte adverse asupra ficatului8
Mai jos sunt prezentate pe scurt cele mai frecvente simptome
manifestate de pacienţii cu hepatita C:
-

 boseala a fost raportată de până la 67% dintre
O
persoanele cu VHC cronică9

-	
Simptomele asemănătoare gripei pot dura de la câteva
zile la o săptămână sau mai mult. Simptomele frecvente
includ febra, frisoanele, durerea de cap, oboseala şi durerea
musculară. Febra poate fi tratată cu medicamente cum
este paracetamolul, dar trebuie să discutaţi cu medicul, în
caz că există contraindicaţii sau efecte adverse cu impact
asupra ficatului8
-	
Greaţa şi pierderea poftei de mâncare pot fi simptome
foarte neplăcute şi debilitante. Încercaţi să aveţi o
alimentaţie sănătoasă şi nutritivă, şi adresaţi-vă medicului
dacă greaţa sau apetitul scăzut persistă8

-

 urerile musculare şi articulare pot apărea în regiuni
D
diferite ale corpului, cu intermitenţă. De obicei, durerile
musculare sunt resimţite sub formă generalizată, dar unele
persoane acuză dureri localizate doar într-o anumită parte
a corpului. Durerile pot fi tratate cu medicamente care
reduc disconfortul şi inflamaţia (de exemplu paracetamol),
dar discutaţi cu medicul, în caz că există contraindicaţii sau
efecte adverse cu impact asupra ficatului8

-	
Durerea abdominală în partea dreaptă, imediat sub
coaste, poate fi provocată de leziunile ficatului. Este
important să discutaţi cu medicul despre simptome şi
managementul durerii, înainte de a încerca să trataţi
durerea sau disconfortul hepatic8

Menţinerea tonusului psihic
Hepatita C afectează tonusul psihic al pacienţilor. Acceptarea
diagnosticului şi tratamentul pot fi experienţe dificile din
punct de vedere emoţional, care provoacă sentimente şi
reacţii diferite. Acest lucru este normal – nu există o anumită
„reacţie corectă” la un diagnostic.10
De exemplu, stările de tristeţe sau depresie nu sunt
neobişnuite. De asemenea, puteţi reacţiona cu anxietate,
iritabilitate, deznădejde, disperare sau lipsă de interes pentru
activităţile obişnuite.8 Lucrul cel mai important de reţinut este
că există cineva cu care puteţi vorbi – nu trebuie să faceţi faţă
la toate acestea singur.
Pentru sănătatea şi bunăstarea dvs., este important să
acceptaţi emoţiile şi să le abordaţi constructiv. Familia şi
prietenii pot fi o minunată sursă de susţinere. Totuşi, dacă nu
vă simţiţi în stare să vorbiţi cu familia sau prietenii, discutaţi
cu medicul sau asistenta sau luaţi legătura cu un grup local
de susţinere. Multe persoane au hepatita C, iar grupurile de
susţinere ale pacienţilor reprezintă un sistem foarte bun care
vă poate ajuta să faceţi faţă diagnosticului şi să identificaţi
strategiile necesare pentru a duce o viaţă bună cu hepatita C.10
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Poate fi util să consultaţi resursa ELPA numită ‘C: My Journey’
cu detalii despre organizaţiile pacienţilor, care conţine o listă
cu organizaţiile de profil din ţara dvs. De asemenea,
puteţi vizita website-ul ELPA pentru a găsi linkuri către
organizaţiile internaţionale ale pacienţilor cu afecţiuni
hepatice şi serviciile oferite.

Familia şi prietenii
O viaţă bună cu hepatita C înseamnă şi să fiţi sincer cu familia
şi prietenii în legătură cu boala şi sentimentele dvs. Poate fi
greu să le spuneţi diagnosticul, chiar dacă ştiţi că rudele şi
prietenii vă vor susţine.
Iată câteva sugestii care vă pot ajuta:10
-	Gândiţi-vă bine ce anume să spuneţi, când şi cum să le
spuneţi rudelor şi prietenilor că aveţi hepatita C
-	Pregătiţi-vă pentru reacţii emoţionale, chiar şi pentru
reacţii de şoc şi supărare din partea lor10

-	Luaţi măsuri de precauţie pentru a evita infectarea altor
persoane. De exemplu, ca regulă generală, nu folosiţi în
comun periuţele de dinţi sau aparatele de ras; curăţaţi
petele de sânge cu clor diluat; nu folosiţi în comun
materialele pentru consumul de droguri (de exemplu,
acele, seringile etc.)11
Decizia cu privire la ce anume şi când să spuneţi vă aparţine;
totuşi, pe termen lung, susţinerea, atitudinea pozitivă şi
încurajarea celor apropiaţi constituie o parte importantă a
stării dvs. de bine.

Partenerii sexuali
Întotdeauna trebuie să le spuneţi partenerilor sexuali că
aveţi hepatita C şi trebuie să practicaţi sexul sigur. Hepatita C
poate fi transmisă pe cale sexuală, deşi riscul de transmitere
sexuală este scăzut în absenţa altor factori care să provoace
complicaţii.12 Printre aceşti factori se numără sângele
menstrual, sexul anal, ulceraţiile sau herpesurile genitale, adică
produse de o infecţie cu transmitere sexuală.12

-	Pregătiţi-vă să răspundeţi la întrebări – este puţin probabil
ca ei să ştie multe despre boală şi este posibil să aibă multe
întrebări10

Locul de muncă

-	Spuneţi-le care sunt faptele şi eliminaţi din start miturile
– de exemplu, nu vă puteţi infecta familia şi prietenii
prin activităţile obişnuite, de exemplu folosind aceleaşi
ustensile, prin alimente şi băuturi, îmbrăţişări sau sărut11

Dacă aveţi hepatita C, este posibil să trebuiască să vă luaţi
concedii sau zile libere din cauza bolii sau pentru teste. Multe
persoane fac faţă mai uşor dacă reduc volumul de lucru şi iau
pauze regulate.10

-

Gândiţi-vă să îi informaţi pe cei de la locul de muncă în
legătură cu boala dvs. În funcţie de politicile din ţara dvs.,
este posibil ca angajatorul să fie obligat să vă acorde diverse
facilităţi, de exemplu timp liber sau zile libere în plus pentru a
vă prezenta la clinică sau la medic.

S puneţi-le despre tratamentele pe care le urmaţi şi despre
efectele probabile sau reacţiile adverse produse de tratament

-	Implicaţi-i şi gândiţi-vă la paşii următori – poate fi util să
îi încurajaţi pe cei dragi să vină cu dvs. la medic pentru
explicaţii mai detaliate10
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