Hepatitida B,
Hepatitida C
a HIV

Nechte si ve vězení udělat testy.

Czech

Hepatitida C je…
vir vyskytující se v krvi a přenášený krevní cestou při kontaktu,
například při sdílení nesterilních jehel. K přenosu může dojít při
nesterilních léčebných výkonech nebo tetování.
Riziko přenosu virů vyskytujících se v krvi vzniká také při sdílení jehel
a ostatního příslušenství k užívání drog, jako jsou lžíce nebo fólie.

U lidí nakažených hepatitidou C se nemusejí
vyskytovat žádné příznaky, nicméně pokud se
onemocnění neléčí, může vir způsobit vážné
poškození jater, včetně rakoviny.

Nechte se ve vězení otestovat!

Hepatitida B je…
vir vyskytující se v krvi a tělních tekutinách. Přenáší se stejně jako
hepatitida C, ale k přenosu může dojít také při nechráněném
pohlavním styku nebo z matky na dítě při porodu.
Nákaze je možno předejít očkováním.

Důrazně se doporučuje, abyste se při pobytu ve
vězení nechali očkovat – stačí zeptat se člena
vězeňské lékařské péče.

Nechte se ve vězení očkovat proti hepatitidě B!

HIV je…
vir vyskytující se v krvi a jiných tělních tekutinách, jako je například
sperma.
HIV napadá imunitní systém. Vir se přenáší krevní cestou při kontaktu
stejně jako hepatitida, ale k přenosu lze dojít také při nechráněném
pohlavním styku.

Na HIV existuje léčba, kterou je možné dostat ve
vězení. Používání kondomů pomáhá chránit
proti HIV.

Nechte se ve vězení otestovat na HIV!

Vězení pro vás může být
příležitostí získat více informací...

a nechat se otestovat!
V tomto letáku najdete popis tří krví přenosných virů: hepatitidy B,
hepatitidy C a viru HIV. Toto jsou potencionálně vážná onemocnění,
která se nemusejí projevovat žádnými příznaky a člověk si tedy ani
neuvědomí, že je nakažen.
Je důležité vědět, jak se tyto nemoci přenášejí, a předejít tak riziku
nakažení. Pokud si myslíte, že jste byli vystaveni takovému riziku, pak
je v průběhu vašeho pobytu ve vězení k dispozici testování a léčba na
krví přenosné viry.

Nákaze viry přenosnými krví lze
předejít.
●

Při užívání drog v žádném případě nesdílejte jehly ani jiné příslušenství
s druhými.

●

Ujistěte se, že nástroje na tetování nebo piercing jsou sterilní.

●

Vždy předcházejte pohlavním chorobám používáním kondomů.

●

Hepatitidu B a C a onemocnění virem HIV lze léčit. Po vyšetření je
možno léčbu zahájit v průběhu pobytu ve vězení. Pokud si myslíte, že u
vás hrozí riziko nakažení hepatitidou B nebo C, nebo byste chtěli
podstoupit jednoduchý krevní test, případně máte zájem o další
informace, obraťte se na vězeňské sestry nebo lékaře.

●

Nezapomeňte si říci o očkování proti hepatitidě B!
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