
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ 

ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ХЕПАТИТ 

Хепатит  B е заболяване на черния дроб,  
причинено от хепатитен вирус.   
Днес  това е  най -разпространеният  вирус  
на Земята -  около 2 милиарда души са 
били в  контакт  с  него ,  като от  тях 350 ми-
лиона са останали хронични носители.  
 
Хепатит В се разпространява много лес-

но и вирусът  е  силно заразен -  

 100 пъти по -заразен от  
вируса на  ХИВ,   

тъй като размерите му позволяват лесно 
да навлезе в кръвоносната система.   

  
Заразяването се осъществява,  когато 
кръвта и другите телесни течности на за-
разения човек попаднат  в  контакт  с  те-
лесните течности на незаразен човек 
през микроскопични ранички на тялото.  
 

Начините за  заразяване са два:  
кръвен и полов  

 

Кръвен начин:  при контакт със заразена 
кръв -  стоматологични интервенции,  кръ-
вопреливане,  използване на замърсени 
игли,  татуировки,  акупунктура,  операции,  
посещението при маникюрист също крие 
риск.  Използването на чужди ножчета за  
бръснене,  дори и  четки за  зъби може да 
бъде причина за заразяване.  
 

Полов начин:  при хетеро -  или хомосек-
суални полови контакти със заразен пар-
тньор,  когато не се  използва презерва-
тив.  
 
Друг  начин  за заразяване е т .нар.  верти-
кален начин -  заразяване на новородено-
то от  майката по време на бременността.  

Настоящата брошура е изготвена в изпълнение на  
 

Дейност 4 “Предоставяне на 

съпътстващи мерки”  

за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване на най-нуждаещите се 

лица по проект “Осигуряване на топъл обяд в 

Община Бяла Слатина 2016”   

 

Договор №BG05FMOP001-3.002-0057-C01  

Дирекция „Проекти и програми” 
Община Бяла Слатина  

www.bsl-proekti.com 

ХЕПАТИТ  В 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА                         

НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ 

BG05FMOP001-3.002 

как да предпазим  
себе си и децата си 

ПРОЕКТ  
 

“ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД  
В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2016” 

При вече настъпило заразяване,  в зави-
симост от способността на имунната сис-
тема да се преборва с  вирусите,  е въз-
можно да се развие остър хепатит или 
той да протече тихо и да се  превърне в 
хроничен.   
 

Част от заразените остават 
трайни носители на  вируса.  

 

Съществува неписано правило,  че колко-
то по -остро реагира организмът -  т .е.  има 
ярко изразени симптоми,  толкова по -
добре той ще успее да изчисти вируса,  
да създаде антитела срещу него  и да се  
излекува.  



Въпреки, че според повечето хора хепатитът 
вече не е толкова разпространен, колкото е 
бил някога, тази болест все още е заплаха, 
както за децата, така и за възрастните и съ-
ществува риск от развитие на епидемии.  
 
Хепатит А 
Наричан е още инфекциозен хепатит или жълтени-
ца. Заразяването става по чревен път чрез храна, 
вода или къпане в басейн. Острата фаза трае меж-
ду 4 и 6 седмици. След преминаване на тази фаза 
почти всички хора, заболели от хепатит А се възс-
тановяват напълно и не се стига до усложнения. 
 
Хепатит В 
Нарича се още серумен хепатит и заразяването 
става по кръвен или по полов път. Най-застрашени 
от заразяване с Хепатит В са здравни работници, 
семействата на хронично болни от хепатит В, сто-
матолози, зависими наркомани, пациенти на хемо-
диализа, след трансплантация и др. също трябва 
да бъдат имунизирани. 
 
Хепатит С 
Предава се по кръвен път. Над 80% от инфектира-
ните с Хепатит С развиват хронична форма. Зара-
зяването става най-често при кръвопреливане, 
ползване на общи игли, контакт със заразена кръв. 
Случаите на заразяване по полов път са изключи-
телно редки (под 1%). 
 
Симптоми: 
И при трите вида вирусен хепатит симптомите са сходни: 

 повишена температура, 

 липса на апетит 

 чувство на умора 

 болки в стомаха 

 гадене 

 повръщане 

 болки в ставите 

 жълтеница (кожата, очите и лигавицата при-
добиват жълт цвят). 

Х Е П А Т И Т 
7 начина как да се предпазим  

 

 

1. Спазвайте стриктно правилата за хигиена и 
обяснете на децата си защо са важни 

 

Най-добрият начин да предпазим себе си и де-
цата си от хепатит е като сме изключително внима-
телни по отношение на личната хигиена. Мийте ръ-
цете си преди всяко хранене, след всяко прибиране 
от разходка или посещение на тоалетната.  

Използвайте течен сапун, вместо твърд, тъй 
като при твърдия сапун употребата от различни хора 
води до повишен риск. 

Носете винаги влажни кърпи и дезинфектант на 
спиртна основа, които могат да се използват, когато 
не разполагате с вода и сапун.  

Много е важно децата да получат правилното 
възпитание по отношение на хигиената. Научете ги 
още от малки да мият ръцете си, как да става това и 

защо е важно. 
 

2. Проучете възможностите за ваксинация 
 

Ваксинация е възможна само срещу хепатит А и 
хепатит В. За съжаление все още не съществува 
ваксина, предпазваща от хепатит С.  

Преди да се постави ваксина трябва да си нап-
равите изследвания, които да определят дали сте 
боледували преди това от вирусен хепатит А или 
хепатит В. Ако преди това сте били ваксинирани е 
нужно да си изследвате количеството на антитела.  

Възможно е да сте изкарали хепатит В безсимп-
томно и да не е нужна ваксина.  

За България ваксината срещу хепатит В е за-
дължителна за всички новородени от 1992 г. насам, 
но за съжаление тя не създава защита за цял живот 
и е нужно да се следи титъра на антителата и децата 
да бъдат реимунизирани, ако имат понижен имуни-
тет.  

 

3. Бъдете внимателни при контакта с кръв  
 

Контактът с кръв или човек, който кърви, води до 
повишен риск. Ако сте попаднали в рискова ситуация 
и имате съмнения за заразяване е добре възможно 
най-скоро да се консултирате с лекар. 

 

4. Не използвайте общи прибори и санитарни мате-
риали  

 

Използването на общи тоалетни принад-
лежности като кърпи, четки за зъби, нокторезач-
ки, самобръсначки, дори дрехи, води до пови-
шен риск.  

Бъдете внимателни по отношение на де-
цата – често те несъзнателно взимат чужди 
биберони, шишета, вилици и лъжици, което ги 
прави особено уязвими.  

 

5. Внимавайте с храни и напитки  
 

Заразяването с хепатит А може да стане от 
заразена храна или вода. Избягвайте съмнителни 
заведения и храни с неясен произход и измивайте 
добре плодовете и зеленчуците.  

 

6. Правете безопасен секс и обяснете на децата си 
рисковете  

 

Сексуалната култура е много важна, както по 
отношение на превенцията на хепатита, така и по 
отношение на други болести и нежелана бремен-
ност. Обяснете на децата си защо е важно да се 
използва презерватив и кои са рисковете, когато 
това не се случи.  

 

7. Направете контролни изследвания, в случай на 
съмнения  

 

Не отлагайте посещението при лекар, ако има-
те каквито и да било съмнения за заразяване с хе-
патит. Ранната диагностика е от ключово значение и 
намалява риска за околните. Ако сте били в контакт 
с болен или някой от семейството се е разболял, е 
задължително да се направят необходимите изс-
ледвания.  

 


