
 

България трябва да увеличи ваксинирането 
сред рисковите групи според нова класация 
на 30 държави 

Брюксел, 6 ноември 2012 г. 

 

Всяка година 125 000 европейци умират от различни заболявания, свързани с 

хепатита. В цяла Европа има 23 милиона души с хепатит, като повечето са 

носители на заболяването, без да го знаят. Това ги прави високорисков фактор за 

разпространяване на инфекцията. Сега ново изследване сравнява леченията и 

политиките за хепатита в 30 европейски държави, за да открие най-успешните 

примери за една общоевропейска добра практика за хепатита. Франция оглавява 

класацията, следвана от Словения и Германия. България е на 21-во място с 642 от 

1000 възможни точки. 

 

Вирусният хепатит е до голяма степен пренебрегвана епидемия в Европа, въпреки че 

има оценки, че 23 милиона са болните от хроничен хепатит B (HVB) и/или хепатит C 

(HVC). Това число трябва да се разглежда на фона на един много нисък процент на 

откритите заразени хора. Дори в страни с национална стратегия се откриват по-малко 

от 40 %. В страни като Великобритания и Германия процентът на откритите е 14-18 %. 

В повечето други страни процентът варира от 0,3 % (Гърция) до 3 % (Полша). Това 

означава, че милиони европейци все още не знаят за хепатита си. 

 

Ефективните действия по отношение на хепатита не се разглеждат с висок приоритет 

от правителствата. Основните изключения са Обединеното кралство (Шотландия и все 

повече Англия) и Франция. Това означава, че остава доста да се направи и в много 

страни с високо класиране по индекса за хепатит! 

 

Около 14 милиона са носители на HVB, който се разпространява главно чрез излагане 

на заразена кръв или телесни секреции (сперма, вагинален секрет, майчино мляко 

и слюнка). 

 

Още 9 милиона са заразени с HVC най-вече от игли, споделяни сред употребяващите 

наркотици. Преди 1992 г. кръвопреливанията са били с ниска сигурност и са 

причинявали инфекции. 

 

Високорискови групи за придобиване и разпространение на заболяването са не само 

пациенти на хемодиализа, хора, използващи интравенозни инжекции, деца на заразени 

майки, проститутки, затворници и хомосексуални мъже, но също така и здравни 

работници и мигриращи популации.  Специално HVB може да съществува без ясни 



 

симптоми и носителят често не знае за заболяването. Това излага населението на риск и 

прави важно информирането на обществеността. Тъй като хроничният хепатит често се 

оставя без лечение (по-малко от 20 % от пациентите се подлагат на лечение), той е 

основна причина за цироза и рак на черния дроб. 

 

Европейска стратегия за хепатита ще спаси животи 

Тъй като ЕС и правителствата на държавите-членки разглеждат начини за намаляване 

на въздействието от заболяването, има търсене за успешни практики. Европейският 

индекс за хепатит (EHepI), сравняване на политиката по отношение на заболяването и 

лечението сред 30 европейски държави бяха съвместно представени днес в Брюксел от 

Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания (ELPA; която 

също разпространява прес информация за индекса) и мозъчния тръст „Център за 

потребителско здраве“ (HPC). Изследването предлага редица области за подобрение, 

като оформя стратегия на Европа за борба с хепатита: 

 

 ефективни програми за ваксинация срещу хепатит В; 

 лесно достъпни и безплатни скринингови програми за населението и за всички 

рискови групи; 

 информационни кампании, които да подкрепят откриването и намаляването на 

рисковото поведение сред населението и ключовите групи носители на 

инфекцията;  

 достъп до лечение при нужда - не само що се отнася до субсидирани лекарства, 

но и до персонализирано лечение, осигуряване на здравно образование и 

социална подкрепа;  

 квалифицирани специалисти, които да оптимизират управлението на 

заболяването според най-добрата практика; 

 национални регистри за адекватно събиране на данни с цел да се анализира 

къде да се използват наличните ресурси по възможно най-добрия начин и за да 

може да се открият и разгледат области за подобрение. 

 Ангажимент на ЕС да поеме водеща роля в общественото здраве. Необходими 

са национални стратегии за координиране на усилията във всяка страна. 

 

  



 

„България трябва да увеличи ваксинирането сред 
рисковите групи“ 

 

- Един от основните проблеми в България е силно ограничената ваксинация 

срещу HVB сред изложеното на риск население. Единствената действаща 

програма се отнася за здравните работници, но дори те трябва да плащат за 

ваксинацията сами, което намалява покритието, казва д-р Беатрис Себола, 

Мениджър на проекта EHepI. Безплатните ваксини са само за новородени 

бебета.  

Лечението на хепатит може да бъде скъпо за пациента, тъй като държавното 

финансиране е недостатъчно. Достъпът до нови лекарства за хепатит е оскъден. Освен 

това няма национален регистър за болни от рак на черния дроб. 

От положителна гледна точка, има добра универсална ваксинационна програма срещу 

HVB за деца, както и универсален скрининг за HVB след раждането. Времето на 

изчакване за преглед при специалист е кратко. Заразените деца се лекуват в 

специализирани отделения. Има национални пациентски организации на болните от 

хепатит с все още ограничено участие в публичното вземане на решения. 

 

 

  



 

Индексът се генерира от „Health Consumer Powerhouse“ ООД (Център за потребителско 

здраве) от 2004 г., като се измерват резултатите на здравеопазването в 35 страни и се 

отчита позиция на потребителите. EHepI се подпомага от неограничена субсидия от 

ELPA (Европейска асоциация на пациентите с чернодробни заболявания). 

 

Пълният доклад, матрицата на индекса, графики и съобщения за националните медии 

са налични на адрес www.healthpowerhouse.com 

 

За запитвания: info@healthpowerhouse.com или 

д-р Арне Бьорнберг: +46705848451 

д-р Беатрис Себола: +34620783383 

http://www.healthpowerhouse.com/
mailto:info@healthpowerhouse.com

