Консултативен център за СПИН и болести
предавани по полов път
Bayerstr. 28a
80335 München

Групата от специалисти по хепатит B към
Европейския парламент се ангажира с проекта
„Препоръки за подобряване на борбата с
хепатит В“, като цели намaляване на хроничните
чернодробни заболявания и рака на черния дроб.

Приемни часове и изследвания:
понеделник, сряда, четвъртък от 8:00 до 11:00 ч.
вторник от 14:00 до 18:00 ч.
четвъртък от 14:00 до 15:00 ч.
и с предварително уговорен час

В рамките на проекта „Хепатит В“ дирекция
„Здравеопазване и околна среда” (ЗОС) съвместно
с кооперационни партньори има за цел борба с
хепатит В в Мюнхен посредством:

Амбулатория за болести предавани по полов път
сряда от 13:00 до 15:00 ч.
и в случай на необходимост по време на
консултация относно провеждане на тест, както и
с предварителна уговорка

> информационни кампании по време на празнични
мероприятия, в общините, в пресата
> превантивни мерки: информация и изследване на
място, например в съответните здравни дирекции
на град Мюнхен или при организациите за мигранти
> информационни мероприятия за лекари и 		
общественоангажирани лица с достъп до широк
кръг от хора
Наши партньори са:
> Турско-германската здравна фондация
> Донна Мобиле
> Консултативният съвет на чужденците към 		
столицата на федерална провинция Бавария – гр.
Мюнхен
> Специализираното бюро „Миграция и 		
здравеопазване“ на дирекция „Здравеопазване и
околна среда“
> Имунизационен център към дирекция 		
„Здравеопазване и околна среда“
> Офисът на Третия кмет на столицата на 		
федерална провинция Бавария – гр. Мюнхен
> проф. д-р Заховал от Медицинската клиника
и поликлиника II на Университета „Лудвиг-		
Максимилиан“, Германска чернодробна фондация
Инициативата е отворена за нови кооперационни
партньори.
Допълнителна информация може да намерите на
интернет страницата: www.muenchen.de/infektionen

Телефонна консултация
Тел. номер (089) 2 33 – 2 33 33
от понеделник до петък 8:00 – 11:00 ч.
от понеделник до четвъртък 14:00 – 15:00 ч.
www.muenchen.de/aidsberatung
Имейл: aids-sti-beratung-rgu@muenchen.de
Градски транспорт:
S1 до S8 – спирка Hauptbahnhof или Hackerbrücke
U1, U2, U4, U5 – спирка Hauptbahnhof
трамваи номера 18, 19 – спирка Hermann-LinggStraße
автобус номер 58 – спирка Holzkirchner Bahnhof
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Проект Хепатит В
„Препоръки за подобряване на борбата с
хепатит В в Мюнхен“

Bulgarisch

Столица на федерална провинция
Бавария – гр. Мюнхен
Дирекция „Здравеопазване и околна среда“

Анонимно и безплатно
изследване за Хепатит В
Anonym und kostenlos testen

Hepatitis B

Информация > консултация > тест
Консултативен център за СПИН
и болести предавани по полов път

Information > Beratung > Test
Beratungsstelle zu sexuell übertragbaren
Infektionen einschließlich AIDS

Какво представлява хепатит В?

Кой е особено застрашен?

Как мога да се предпазя?

> Хепатит В е заразно вирусно възпаление на
черния дроб.

Всеки, който не е ваксиниран срещу хепатит В,
може да бъде заразен с болестта. Особени рискови
групи представляват:

> Информирайте се – ние сме на Ваше 		
разположение за информация относно 		
рисковите фактори, заболяването и 			
възможностите за лечение!

> С хепатит В може да се зарази всеки без да
забележи симптоми.
> В страни с по-широко разпространение на 		
хепатит В (преди всичко Южна и Източна Европа,
Югоизточна Азия, Африка) вирусът се предава
предимно от заразени майки на новородени или
от дете на дете.
> В Германия хепатит В се предава най-често 		
посредством полови контакти без предпазни
средства, но също така и при контакт с 		
лигавица и кръв.
> Заразяването на черния дроб с хепатит В често
остава незабелязано, като коварното при това
е, че без лечение хепатит В може да предизвика
сериозни последствия като чернодробна цироза
или рак на черния дроб, и дори да доведе до смърт.
> След тютюна вирусът на хепатит В е вторият по
значимост фактор в световен мащаб, 		
предвизвикващ рак.
> Хепатит В е сто пъти по-заразен от ХИВ.
> Приблизително 500 000 души са хронично
заразени с хепатит В, повечето без изобщо да
предполагат.

> хора, често сменящи сексуалните си партньори
> хора от държави, в които вирусът е широко 		
разпространен (преди всичко Южна и Източна
Европа, Югоизточна Азия, Африка)
> членове на семейства или домакинства 		
респективно сексуални партньори, заразени с
вируса на хепатит В (родители, братя и сестри,
партньори)
> новородени със заразени майки
> медицински персонал
> пациенти на диализа
> активни и бивши потребители на интравенозни
наркотици
Ако предполагате, че попадате в някоя от рисковите
групи или не сте наясно относно съществуващия
риск в момента, обърнете се към нас!
Консултация относно риска и провеждане на тест
ще Ви дадат яснота.

Най-добре е да направите безплатни
изследвания:
след лична консултация, анонимно и посредством
безплатен специфичен кръвен тест в
консултативния център за СПИН и болести
предавани по полов път

> Най-добре е да направите безплатни изследвания
– тестът за хепатит В е бърз и лесен. Ако имате
съмнения, че сте инфициран или че попадате
в някоя от рисковите групи, би трябвало да се
изследвате веднага.
> Безопасни полови контакти с презерватив.
> Употребяващите наркотици трябва винаги да
използват собствени инжекционни средства.
> Ваксиниране – срещу хепатит В съществува
ваксина, която предотвратява инфекцията. 		
Следва да бъдат ваксинирани всички деца, 		
лица в контакт със заразени, рискови 		
групи, пациенти с предстоящи сложни операции,
лица с хронични чернодробни заболявания и ХИВпозитивни. Ваксинирането е важно и за хора от
страни с широко разпространение на хепатит В.
> Потърсете медицинска помощ и се лекувайте –
терапията на хепатит В е успешна в много случаи.

