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OHJE POTILAALLE, JOKA ON HEPATIITTI C-VIRUKSEN KANTAJA 
 
Hepatiitti C-virus (HCV) on veren välityksellä leviävä maksatulehdusta aiheuttava virus. Suomessa 
suuri osa potilaista saa tartunnan suonensisäisten huumeiden käytön seurauksena. Seksitartunta 
on mahdollinen, mutta hyvin harvinainen. Tartuntariski raskauden ja synnytyksen aikana äidistä 
lapseen on erittäin pieni eikä rintaruokintaa tarvitse välttää.  Tatuointien ja lävistysten ottamista 
ulkomailla kannattaa välttää. Virusta on useita alatyyppejä, joten tartunnan voi saada useaan 
kertaan. Tartunta ei estä työssäkäyntiä tai opiskelua eikä tavanomaista kanssakäymistä muiden 
ihmisten kanssa. C-hepatiitti ei tartu suudellessa tai halatessa, eikä se ole este mihinkään 
ammattiin. Tartunta ei tapahdu ehjän ihon läpi.  
Valtaosa potilaista on oireettomia infektion alkuvaiheessa. Yleensä hepatiitti C-infektio johtaa 
viruksen pitkäaikaiseen kantajuuteen. 
Runsas alkoholin käyttö lisää huomattavasti vakavan maksavaurion vaaraa. 
Hepatiitti C-tartuntaa vastaan ei ole rokotetta. Kaikille hepatiitti C-potilaille tulee suorittaa myös 
hepatiitti-B- ja HIV-vasta-ainetestaus. 
 
Ohjeita, joilla voit välttää tartunnan leviämistä: 
1. Älä luovuta verta äläkä tee elinluovutustestamenttia 
2. Kerro hoitavalle lääkärille, hammaslääkärille ja hoitohenkilökunnalle hepatiitti C-

kantajuudestasi. 
3. Vakiintuneessa seksisuhteessa ei yleensä tarvita kondomia, jos sinulla ei ole muita veren 

välityksellä tarttuvia tauteja (esim. hepatiitti B- tai HIV-infektio). 
4. Puhdista veri iholta aina ja sido huolellisesti pienetkin haavat. Hävitä veren tahrimat siteet 

huolellisesti pakkaamalla ne erikseen muovipussiin ennen jäteastiaan laittamista. Jos toinen 
henkilö käsittelee verelläsi tahriutunutta materiaalia, tulisi hänen käyttää suojahansikkaita. 
Suojakäsineiden käytön jälkeen kädet tulee pestä vedellä ja saippualla. 

5. Ruokailuvälineet pestään normaaliin tapaan. 
6. Pyykki pestään normaaliin tapaan. Verinen likapyykki ei yleensä normaalisti puhdistettuna 

aiheuta tartuntavaaraa.  
7. Veri ja veriset eritetahrat pyyhitään pinnoilta klooripitoisella puhdistusaineella pakkauksen 

ohjeen mukaan kertakäyttöpyyhettä käyttäen ja lopuksi pestään kädet. 
8. Älä lainaa muille/muilta henkilökohtaiseen hygieniaan tarvitsemiasi esineitä, kuten 

hammasharjaa tai partakonetta ja säilytä omasti erillään toisten esineistä. 
9. Mikäli vertasi joutuu toisen ihmisen haavaan, rikkoutuneeseen ihoon tai limakalvoille, neuvo 

häntä pesemään se heti pois runsaalla vedellä ja saippualla. 
 
Huumeiden käytön yhteydessä hepatiitti C-infektio leviää herkästi. Huumeiden käytön jatkaminen 
altistaa hepatiitti C-viruksen uusille alatyypeille ja lisää vakavan maksavaurion riskiä. Neulojen ja 
ruiskujen omaehtoinen ”steriloiminen” ei poista tartuntariskiä. C-hepatiitti voi levitä myös astiasta, 
josta huumeliuos vedetään ruiskuihin. 
C-hepatiitin lääkehoidot ovat viime aikoina kehittyneet ja nykyisin C-hepatiitti pystytään 
parantamaan lähes kaikilta hoitoon hakeutuneilta. Lääkehoito on Suomessa ilmaista, mutta se 
kestää useita viikkoja. Hoidon läpiviennissä tarvitaan ehdotonta hoitoon sitoutumista, eikä 
onnistunutkaan hoito suojaa mahdolliselta uudelta tartunnalta. Hoitomahdollisuuksista saat 
tarkempaa tietoa omasta terveyskeskuksestasi.  
 


