
 

Ma Teresa Viñals (53 anys):
“En tres mesos m’he 
curat d’una malaltia que 
arrossegava fa molts anys”
 

Durant l’embaràs em va sortir una analítica 
alterada i em van diagnosticar hepatitis C. 
Sembla que em vaig contagiar quan tenia sis 
anys, a causa d’una hemorràgia nasal molt gran, 
quan em van fer diverses transfusions.

Durant vint anys he hagut de fer-me controls periòdics. Sempre 
tens por als possibles riscos, complicacions i, fins i tot, a un possible 
trasplantament de fetge.

A finals del 2018 vaig començar amb el tractament antiviral. Tres 
mesos prenent unes pastilles i, després de diverses analítiques, aquest 
mes de setembre ja no tinc el virus a la sang i m’han donat l’alta. 
Per fi puc dir que estic curada.

Josep M. Castellví és el cap de la Unitat d’Aparell 
Digestiu. Ell i tres hepatòlegs més –Mercè 
Delgado, Llucia Tito i Miquel Martinez– van 
començar a administrar el tractament antiviral 
contra l’hepatitis C el mes de maig de 2015. Això 
va suposar un abans i un després en l’evolució 
d’aquesta patologia al Maresme.

Sabies que... El repte marcat per l’Organització 
Mundial de la Salut és eliminar la infecció per 
l’hepatitis C l’any 2030?
Això només serà possible identificant aquelles persones 
infectades i no tractades i, sobretot, les que estan sense 
diagnosticar.

Cuida la teva salut… i evita les conductes de risc 
que poden provocar el contagi de l’hepatitis C:

Tatuatges i 
piercings sense 
control sanitari

Relacions 
sexuals sense 

protecció

Contacte 
amb sang 
infectada

Compartir 
xiringues 

1

80% de les persones infectades 

no presenta cap símptoma

Per això el diagnòstic és molt complicat.

1,3 milions de morts cada any

L’hepatitis B i C, juntes,
causen més morts a tot el món

que el VIH, la tuberculosi
o la malària.

També són la causa
de dos de cada tres morts 

per càncer de fetge.

Més de 400 
persones s’han 

curat d’hepatitis C 
al Maresme en els 

últims quatre anys.

300 milions 
de persones no 
diagnosticades

22.500 
persones sense 

diagnosticar

21.000 pacients 
tractats a Catalunya

Tractament 
en pastilles

Dura entre 8 
i 12 setmanes

Eficàcia del 98%

S’eviten 
trasplantaments

de fetge

Disminueix
el risc de càncer

1.700 professionals | 13 centres

I també:
•   Neonatologia
•   Hospitalització i atenció a domicili
•   Hospitals de dia (120 places)
•   Programa pacient expert
•   Cures pal·liatives i PADES

Tots els nivells d’atenció sanitària:
•   3 centres d’atenció primària + 5 consultoris locals
•   1 hospital d’aguts
•   1 hospital sociosanitari
•   1 residència geriàtrica assistida
•   1 centre especialitzat en salut mental

www.csdm.cat 
Tel. 93 741 77 00 
comunicacio@csdm.cat

A prop teu

Un cop d’ull
al Consorci Sanitari del Maresme
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