
Svjetski dan hepatitisa se obilježava 28. srpnja s ciljem povećanja razine znanja i svijesti o virusnim 

hepatitisima, prvenstveno hepatitisa B i C  te informiranja  o važnosti njihove prevencije, 

pravodobnog dijagnosticiranja i liječenja kao i o mjerama zaštite. 

Tim povodom želimo vas informirati da je na internetskoj stranici www.hepatitis.hr  dostupna 

mobilna aplikacija Sve o hepatitisu namijenjena edukaciji građana a stručnjacima može pomoći u 

provedbi  preventivnih i edukativnih aktivnosti. 

Aplikacija je dostupna u GooglePlay i AppStore-u i na pregledan i zanimljiv način pruža korisne 

informacije sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama o jetri, virusnim hepatitisima od 

A do E (stavljajući fokus na hepatitis B i hepatitis C), načinima prijenosa, rizicima zaraze, testiranju, 

liječenju i zaštiti. Bilo da je riječ o korisnim informacijama, interaktivnim uslugama kalkulatora 

rizika i preporukama, individualnom savjetovanju ili podsjetniku za liječenje, vjerujemo da će 

svatko pronaći nešto korisno za sebe. 

SADRŽAJI MOBILNE APLIKACIJE: 

 JETRA I HEPATITIS – jetra, hepatitis, vrste hepatitisa, utjecaj hepatitisa na jetru 

 VIRUSNI HEPATITISI A – E – geografska raširenost, epidemiologija, prijenos, simptomi, 

posljedice, liječenje, prevencija 

 HEPATITIS B – kako se hepatitis B prenosi, jeste li u riziku, kako se zaštititi, testiranje na 

hepatitis B, liječenje hepatitisa B, život s hepatitisom B 

 HEPATITIS C – kako se hepatitis C prenosi, jeste li u riziku, kako se zaštititi, testiranje na 

hepatitis C, liječenje hepatitisa C, život s hepatitisom C 

 TESTIRANJE I SAVJETOVANJE – uvodne informacije i obavijesti o centrima za savjetovanje i 

testiranje po gradovima u RH 

 ČESTA PITANJA 

INTERAKTIVNE USLUGE 

KALKULATOR RIZIKA – virtualno savjetovalište za hepatitis B i C. Ovaj interaktivni kalkulator 

rizika daje grubu procjenu rizika od zaraze hepatitisom B i C (nema rizika, niski rizik, srednji rizik, 

visoki rizik). Također, daje preporuke i informacije za zaštitu zdravlja i traženje pomoći kod 

stručnjaka.  

PITAJ STRUČNJAKA – U slučaju da imate neko pitanje, a niste uspjeli pronaći odgovor u 

sadržajima aplikacije ili na našoj internetskoj stranici, ovdje možete postaviti svoj upit stručnom 

savjetniku. U brizi za poboljšanje zdravstvenih i socijalnih ishoda za sve hrvatske građane koji su 

izloženi riziku ili žive s hepatitisom B i/ili C, pružamo besplatnu podršku putem e-maila. 

PODSJETNIK –Ova aplikacija olakšava Vam jednostavno planiranje redovitog uzimanja lijekova 

ili pregleda kod liječnika ukoliko je to važno za Vaše zdravlje, liječenje i izlječenje. Nepravilno ili 

neredovito uzimanje lijekova može ugroziti njihovu svrhu ili djelovanje posebice ukoliko se radi 

o ozbiljnoj bolesti i lijekovima s ciljem izlječenja bolesti kao što je hepatitis C. 

SPOLNO ZDRAVLJE – izravna poveznica na mobilnu aplikaciju i internetsku platformu Spolno 

zdravlje. 

 

http://www.hepatitis.hr/

