
In cadrul programulul LIVE(RO)2 - EST
testarea ~i direcţionarea către tratament

pentru infecţiile virale B/C/D sunt
GRATUITE!

INFORMAŢII:
Tel.: 0232.301893 / 0232.301876

0740 200142 (Regiu flea NE);
0741 023 218 (Regiunea SE)
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Fax: 0232.301865;
e-mail: livero2@umfiasi.ro

Manager proiect: Prof Univ. Dr. Anca Victoriţa TRIFAN
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Testează-te GRATUIT!
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TEST WTE!
in cazul aparit,iei următoarelor semne ~i simptome:

. Oboseală;

. Sensibiütate sau discon fort sub coastele din partea
dreaptă, &, zono uicatulu!;
•Greaţă;
. Scăderea apet!tului alimentar;
. Dureri musculare;
. Durer! articulore;
. Scădereîn greutate;
. Retenţie (reţinere) de lichid în ţesuturi;
. Mărireaîn dimensiuni a abdomenulul;
. Icter ~îngălbenirea pieb! ~i sau a sd ereJar,).

Sem , de alarmă
care trebuie
te determine

să te prezinţi
Ia medic.

. Scădereîn greutate involuntară;

. Oboseală extremč;

. Sângeîn scaun sau urină;

. Vărsături cv sânge;

. Dificultăţi Iainghiţire;

. Cożaraţia galbenă a pie!!!;

. Durereîn piept persistentă, Iipsă de aer;

. Tuse persistentă (peste 2 fun!).

,,Program regional integrat de prevenire,
depistare precoce (screening), diagnostic ~i

direcţionare către tratament al pacienţilor cu boli
hepatice cronice secundare infecţiiLor virale cu

viwsuri hepatice BID şi C din regiunile Nord-Est ~i
Sud-Est - LIVE(RO) 2 - EST”

P0CU1755/419I1 36209
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Universitatea de Medicină şi Farmacie
,,Grigore it Popa” din Iaśi

MM 2022
Conţinutul acestul material nu reprezintö in mod

obligotoriu poziţio oŕicialő a UniunÍi Europene sou a
GuvernuJul României.

Pentru informatli detoliote despre celeialte progrome
cotinonţote de Uniunea Europeonő, vă invităm să vizitaţi

wwwionduri-ue.ro
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LIVE(RO)2-EST
REVENIRE -bEPISTÁŔE DLAGNDSTIC

#LIVERO2
Acum suntem ~i în judeţui tău!
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Hepatita vira!ă este a prob!emă de sănătote 1(1 nivel
mandial. Hepatitete cronice B şi C stint boll infecţioose
care provaacă leziuni grave hepatice, cancer ~i moarte
prematură. Ma! mutt de 325 de milloane de persoane La
nivel mondial sunt infectate Cu virusul hepat!tei B sau Cu
virusul hepatitei C.

La nivel global, mai mutt de 290 de milioane de
bărbaţi, femet ~i copii flu sunt con~tienţi că trăiesc Cu

hepatită virală, având ca rezultat posibilitatea reală de
a dezvolta boli hepatice fatale sau cancer La ficat Ia un
moment datîfl viaţa Lor ~i, îfl uneLe cazuri, transmiterea
în necurloştiflţă a infecţiei altorpersoane.

Eliminarea hepatitel B şi hepotite! C ca ameninţăr! La
odresa sănătăţil publice, până Tn 2030 ar preveni
aproximativ 36 de mitloane de infecţii şi or salvo 10
milloane de vieţi.

Cercetătorii au recunoscut consumul de alcoa! ca fund
principalul factor de risc Tn declan~area a peste 60 de
boll acute şi cronice. S-a constatat că riscu! de
mortalitate şi de cancer în mod specific, se măre~te
odată cu cre~tereo consumului. Practic, se consideră că
un cansum peste 2 porţü de alcool pe zipentru femel şi
peste 3 porţll pentru bărbaţÎ este problematic, r!scant
pentru apariţia bali! hepatice.

. Adoptă 0 alimentaţie echiiibrntă

. Menţine ogreutate optimă

. Exerd flu fizic regulat

. Renunţă Ia consumul de alcool

. Evită excesul de medicamente
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LIVE(RO)2-EST
PREVENIRE b€PISŢ~1E OIAGNOSUC
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e sănătate

Împreună oprim hepatita.

Hai (a do or!
Scseenlngul poate salva vieţi
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LIVE(RO)2EST - Campania GRATUITĂ
de testare şi tratament a bol lo hepatice
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