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ინფექციის გზები

ვირუსი მოქმედებს ღვიძლის 
უჯრედებზე თავდასხმით. 

C ჰეპატიტი არის 
ვირუსი, რომელიც 
გადადის სისხლით.

ადამიანები დაინფიცირდნენ, 
მაგალითად1: 

სისხლის გადასხმის დროს;

კბილების მკურნალობის 
დროს;

ტატუ ან პირსინგის გაკეთების 
დროს დაბინძურებული, 
არასტერილური ხელსაწყოს 
გამოყენებით;

შპრიცების გამოყენებით;

ან დაბადებისას, როდესაც დედას 
ჰქონდა ჰეპატიტი.

ჯერ შეიძლება 
დაფიქსირდეს, 
ფიბროზი, 

შემდეგ ციროზი, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს, 
ყველაზე სერიოზულ 
შემთხვევაში, 
ღვიძლის კიბო.

C ᲰᲔᲞᲐᲢᲘᲢᲘ
რატომ არის საჭირო 

მკურნალობა?

საცნობარო ინფორმაცია

პათოლოგიის პრეზენტაცია

ეს პროგრესირებადი თავდასხმა, განსაკუთრებით თუ ის 
თან ახლავს ალკოჰოლის რეგულარულ მოხმარებას, იწვევს 
ღვიძლის ანთებას2:
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შემდეგ ციროზი, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს, 
ყველაზე სერიოზულ 
შემთხვევაში, 
ღვიძლის კიბო.

C ᲰᲔᲞᲐᲢᲘᲢᲘ
რატომ არის საჭირო 

მკურნალობა?

საცნობარო ინფორმაცია

პათოლოგიის პრეზენტაცია

ეს პროგრესირებადი თავდასხმა, განსაკუთრებით თუ ის 
თან ახლავს ალკოჰოლის რეგულარულ მოხმარებას, იწვევს 
ღვიძლის ანთებას2:
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ჩაიტარეთ სკრინინგი 

ახლა უკვე შესაძლებელია C 
ჰეპატიტის განკურნება.
ნუ დააყოვნებთ სკრინინგის 
ჩატარებას, ეს არის პირველი ნაბიჯი 
გამოჯანმრთელებისკენ.

1. Ameli (სამედიცინო დაზღვევის ოფიციალური ვებგვერდი). C ჰეპატიტის გაგება.  
(https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/hepatite-c/comprendre-hepatite).

2. INPES (პრევენციისა და ჯანმრთელობის განათლების ეროვნული ინსტიტუტი). C ჰეპატიტი. 
სკრინინგიდან მკურნალობამდე. კითხვები და პასუხები, 2001.

3. Rolland B et al. (როლანდ ბ და სხვ.) C ჰეპატიტი ფსიქიატრიულ სფეროში: დავიწყებული? 
ენცეფალი. 2020;S0013-7006(20)30082-8.

4. Ganne-Carrié, N. et al. (განე-კერი, ნ და სხვ.) არის თუ არა ქრონიკული ვირუსული 
ჰეპატიტის აღმოფხვრა გონივრული მიზანი 2030 წლისთვის? BEH (ყოველკვირეული 
ეპიდემიოლოგიური ბიულეტენი). 2020;(31-32):602-3. (http://beh.santepubliquefrance.fr/
beh/2020/31-32/2020_31-32_0.html).

5. HAS (ჯანდაცვის უმაღლესი ორგანო). თქვენი ავადმყოფობის მკურნალობა და მართვა: 
ქრონიკული C ჰეპატიტი. ცხოვრება ქრონიკული ცხოვრება ქრონიკული C ჰეპატიტით. 
გზამკვლევი, 2007 წლის აპრილი.

6. ფარმაკოლოგის წერილი. პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსული საშუალებების, DAA-ს, 
მოქმედების მექანიზმები C ჰეპატიტის სამკურნალოდ. 2016 წლის იანვარი-ივნისი.

7. Dhumeaux D. (დიუმო დ.) ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული ყველა ადამიანის 
თერაპიული მკურნალობა, მართვა და შემდგომი დაკვირვება. რეკომენდაციების ანგარიში, 
2016 წ.

8. GRVS (სოციალური დაუცველობის კვლევის ჯგუფი). C ჰეპატიტი. CAARUD და CSAPA 
სტრატეგიების განახლება, 2018 წლის მაისი.

9. INPES (პრევენციისა და ჯანმრთელობის განათლების ეროვნული ინსტიტუტი). C ჰეპატიტი - 
სკრინინგიდან მკურნალობამდე. კითხვები და პასუხები პაციენტებისთვის. 2007.

10. Hahn D. et al. (ჰან დ და სხვ.) პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსული საშუალებების 
ანტიდეპრესანტული ეფექტი C ჰეპატიტის ვირუსის წინააღმდეგ. Wiley 2018; 0.1111/
eci.13024.

ინფექციის გზები

ვირუსი მოქმედებს ღვიძლის 
უჯრედებზე თავდასხმით. 

C ჰეპატიტი არის 
ვირუსი, რომელიც 
გადადის სისხლით.

ადამიანები დაინფიცირდნენ, 
მაგალითად1: 

სისხლის გადასხმის დროს;

კბილების მკურნალობის 
დროს;

ტატუ ან პირსინგის გაკეთების 
დროს დაბინძურებული, 
არასტერილური ხელსაწყოს 
გამოყენებით;

შპრიცების გამოყენებით;

ან დაბადებისას, როდესაც დედას 
ჰქონდა ჰეპატიტი.

ჯერ შეიძლება 
დაფიქსირდეს, 
ფიბროზი, 

შემდეგ ციროზი, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს, 
ყველაზე სერიოზულ 
შემთხვევაში, 
ღვიძლის კიბო.

C ᲰᲔᲞᲐᲢᲘᲢᲘ
რატომ არის საჭირო 

მკურნალობა?

საცნობარო ინფორმაცია

პათოლოგიის პრეზენტაცია

ეს პროგრესირებადი თავდასხმა, განსაკუთრებით თუ ის 
თან ახლავს ალკოჰოლის რეგულარულ მოხმარებას, იწვევს 
ღვიძლის ანთებას2:
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ახლა უკვე შესაძლებელია C 
ჰეპატიტის განკურნება.
ნუ დააყოვნებთ სკრინინგის 
ჩატარებას, ეს არის პირველი ნაბიჯი 
გამოჯანმრთელებისკენ.

1. Ameli (სამედიცინო დაზღვევის ოფიციალური ვებგვერდი). C ჰეპატიტის გაგება.  
(https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/hepatite-c/comprendre-hepatite).
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5. HAS (ჯანდაცვის უმაღლესი ორგანო). თქვენი ავადმყოფობის მკურნალობა და მართვა: 
ქრონიკული C ჰეპატიტი. ცხოვრება ქრონიკული ცხოვრება ქრონიკული C ჰეპატიტით. 
გზამკვლევი, 2007 წლის აპრილი.

6. ფარმაკოლოგის წერილი. პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსული საშუალებების, DAA-ს, 
მოქმედების მექანიზმები C ჰეპატიტის სამკურნალოდ. 2016 წლის იანვარი-ივნისი.

7. Dhumeaux D. (დიუმო დ.) ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული ყველა ადამიანის 
თერაპიული მკურნალობა, მართვა და შემდგომი დაკვირვება. რეკომენდაციების ანგარიში, 
2016 წ.

8. GRVS (სოციალური დაუცველობის კვლევის ჯგუფი). C ჰეპატიტი. CAARUD და CSAPA 
სტრატეგიების განახლება, 2018 წლის მაისი.

9. INPES (პრევენციისა და ჯანმრთელობის განათლების ეროვნული ინსტიტუტი). C ჰეპატიტი - 
სკრინინგიდან მკურნალობამდე. კითხვები და პასუხები პაციენტებისთვის. 2007.

10. Hahn D. et al. (ჰან დ და სხვ.) პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსული საშუალებების 
ანტიდეპრესანტული ეფექტი C ჰეპატიტის ვირუსის წინააღმდეგ. Wiley 2018; 0.1111/
eci.13024.
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ვირუსი მოქმედებს ღვიძლის 
უჯრედებზე თავდასხმით. 
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ვირუსი, რომელიც 
გადადის სისხლით.

ადამიანები დაინფიცირდნენ, 
მაგალითად1: 
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ტატუ ან პირსინგის გაკეთების 
დროს დაბინძურებული, 
არასტერილური ხელსაწყოს 
გამოყენებით;

შპრიცების გამოყენებით;

ან დაბადებისას, როდესაც დედას 
ჰქონდა ჰეპატიტი.

ჯერ შეიძლება 
დაფიქსირდეს, 
ფიბროზი, 

შემდეგ ციროზი, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს, 
ყველაზე სერიოზულ 
შემთხვევაში, 
ღვიძლის კიბო.

C ᲰᲔᲞᲐᲢᲘᲢᲘ
რატომ არის საჭირო 

მკურნალობა?

საცნობარო ინფორმაცია

პათოლოგიის პრეზენტაცია

ეს პროგრესირებადი თავდასხმა, განსაკუთრებით თუ ის 
თან ახლავს ალკოჰოლის რეგულარულ მოხმარებას, იწვევს 
ღვიძლის ანთებას2:
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ჩვენ შეგვიძლია წლების 
განმავლობაში უგულებელვყოთ, რომ 

დაინფიცირებულები ვართ.

და ზოგჯერ დეპრესიის გარდა3.

დაღლილობის გარდა2 

ეს თავდასხმა ხდება ნელა, წლიდან წლამდე, 
ხშირად ინფიცირებულს არ აქვს რაიმე 
სიმპტომის გომოვლინება,

ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ „ჩუმ“  
ვირუსულ დაავადებაზე4. 

თუმცა, მას არ აქვს იმუნიტეტი და 
შეიძლება პოტენციალურად ხელახლა 

დაინფიცირდეს7.

დღეს, პირდაპირი მოქმედების 
ანტივირუსული მკურნალობა მიზნად 
ისახავს ვირუსის რეპლიკაციის მთავარ 
ცილებს6.

ეს მკურნალობა შეიძლება შეთავაზებული იყოს 
ყველა ინფიცირებულ ადამიანს, დაავადების 
სტადიის მიუხედავად7. 

ის არა მხოლოდ ეფექტურია, არამედ უფრო 
ადვილად გადასატანია, ვიდრე ძველი 
მკურნალობები8. 

ამიტომ აღარ არის საჭირო იმ გვერდითი 
მოვლენების გათვალისწინება, რაც 
შეიძლებოდა მოჰყოლოდა ძველ 
მკურნალობას.

ეს საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ თქვენი 
ყოველდღიური საქმიანობები განკურნებისას9. 
საკმარისია წამლის დღეში ერთხელ მიღება 
ორიდან სამ თვემდე, ან იშვიათ შემთხვევებში 

ოთხიდან ექვს თვემდე8.

მას შემდეგ, რაც ვირუსის რნმ განადგურდება, ის 
აღარ მრავლდება8: არა მხოლოდ ღვიძლი წყვეტს 
გაუარესებას, არამედ ვირუსთან დაკავშირებული 
დაზიანებები შეიძლება გაუმჯობესდეს5.

პაციენტი განიკურნა. 

ზოგადად, ვირუსთან 
დაკავშირებული დაღლილობა 
ქრება და პაციენტი იბრუნებს 

ენერგიას10. 

ის აღარ არის ვირუსის 
მატარებელი: მას აღარ 
შეუძლია მისი გადაცემა8. 

დაავადების შედეგები განკურნება

ეს სკრინინგი არის გამოჯანმრთელების კარიბჭე, 
რადგან ის საშუალებას აძლევს C ჰეპატიტის 

ვირუსით ინფიცირებულ პირს იყოს ექიმის 
მეთვალყურების ქვეშ5.
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განმავლობაში უგულებელვყოთ, რომ 

დაინფიცირებულები ვართ.

და ზოგჯერ დეპრესიის გარდა3.

დაღლილობის გარდა2 

ეს თავდასხმა ხდება ნელა, წლიდან წლამდე, 
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ჩაიტარეთ სკრინინგი 

ახლა უკვე შესაძლებელია C 
ჰეპატიტის განკურნება.
ნუ დააყოვნებთ სკრინინგის 
ჩატარებას, ეს არის პირველი ნაბიჯი 
გამოჯანმრთელებისკენ.

1. Ameli (სამედიცინო დაზღვევის ოფიციალური ვებგვერდი). C ჰეპატიტის გაგება.  
(https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/hepatite-c/comprendre-hepatite).

2. INPES (პრევენციისა და ჯანმრთელობის განათლების ეროვნული ინსტიტუტი). C ჰეპატიტი. 
სკრინინგიდან მკურნალობამდე. კითხვები და პასუხები, 2001.

3. Rolland B et al. (როლანდ ბ და სხვ.) C ჰეპატიტი ფსიქიატრიულ სფეროში: დავიწყებული? 
ენცეფალი. 2020;S0013-7006(20)30082-8.

4. Ganne-Carrié, N. et al. (განე-კერი, ნ და სხვ.) არის თუ არა ქრონიკული ვირუსული 
ჰეპატიტის აღმოფხვრა გონივრული მიზანი 2030 წლისთვის? BEH (ყოველკვირეული 
ეპიდემიოლოგიური ბიულეტენი). 2020;(31-32):602-3. (http://beh.santepubliquefrance.fr/
beh/2020/31-32/2020_31-32_0.html).

5. HAS (ჯანდაცვის უმაღლესი ორგანო). თქვენი ავადმყოფობის მკურნალობა და მართვა: 
ქრონიკული C ჰეპატიტი. ცხოვრება ქრონიკული ცხოვრება ქრონიკული C ჰეპატიტით. 
გზამკვლევი, 2007 წლის აპრილი.

6. ფარმაკოლოგის წერილი. პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსული საშუალებების, DAA-ს, 
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2016 წ.
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ინფექციის გზები

ვირუსი მოქმედებს ღვიძლის 
უჯრედებზე თავდასხმით. 

C ჰეპატიტი არის 
ვირუსი, რომელიც 
გადადის სისხლით.

ადამიანები დაინფიცირდნენ, 
მაგალითად1: 

სისხლის გადასხმის დროს;

კბილების მკურნალობის 
დროს;

ტატუ ან პირსინგის გაკეთების 
დროს დაბინძურებული, 
არასტერილური ხელსაწყოს 
გამოყენებით;

შპრიცების გამოყენებით;

ან დაბადებისას, როდესაც დედას 
ჰქონდა ჰეპატიტი.

ჯერ შეიძლება 
დაფიქსირდეს, 
ფიბროზი, 

შემდეგ ციროზი, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს, 
ყველაზე სერიოზულ 
შემთხვევაში, 
ღვიძლის კიბო.

C ᲰᲔᲞᲐᲢᲘᲢᲘ
რატომ არის საჭირო 

მკურნალობა?

საცნობარო ინფორმაცია

პათოლოგიის პრეზენტაცია

ეს პროგრესირებადი თავდასხმა, განსაკუთრებით თუ ის 
თან ახლავს ალკოჰოლის რეგულარულ მოხმარებას, იწვევს 
ღვიძლის ანთებას2:
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