
 

30 maata käsittävä uusi luokitus paljastaa, että 
Suomen hepatiittiseulonnan puuttuminen on 
terveysriski  

Brysseli, 6. marraskuuta 2012 

 

125 000 ihmistä kuolee Euroopassa vuosittain hepatiittiin liittyviin sairauksiin. 

Euroopassa on 23 miljoonaa hepatiittia sairastavaa ihmistä, joista useimmat ovat 

sairaudestaan tietämättömiä. He muodostavat suuren riskitekijän sairauksien 

leviämisen kannalta. Uusi tutkimus vertaa hepatiittihoitoja ja tautia koskevia 

toimintatapoja 30:ssa Euroopan maassa. Tavoitteena on tunnistaa parhaat esimerkit 

koko Euroopan laajuisen hepatiittikäytännön muodostamiseksi. Luokituksen kärkimaa 

on Ranska. Seuraavilla sijoilla ovat Slovenia ja Saksa. Suomi, joka sai 684 pistettä 

tuhannesta, on sijalla 17. 

 

Virushepatiitti on laajalti unohdettu epidemia Euroopassa, vaikka kroonisen B-hepatiitin 

(HVB) ja/tai C-hepatiitin (HVC) kantajia arvioidaan olevan 23 miljoonaa. Tätä lukua 

pohdittaessa on otettava huomioon , että hyvin pieni osa taudinkantajista havaitaan. Jopa 

maissa, joilla on kansallinen strategia, alle 40 % kantajista havaitaan seulonnassa. Muun 

muassa Isossa-Britanniassa ja Saksassa määrä on 14–18 %. Useimmissa maissa määrä 

vaihtelee 0,3 prosentista (Kreikka) kolmeen prosenttiin (Puola). Tämä merkitsee sitä, että 

miljoonat eurooppalaiset ovat tietämättään taudinkantajia. 

 

Tehokkaita hepatiitinvastaisia toimia ei pidetä eri maissa kovinkaan tärkeinä. Poikkeuksia 

ovat Iso-Britannia (Skotlanti, ja enenevässä määrin Englanti) ja Ranska. Uuden luokituksen 

kärkipäähän sijoittuvilla maillakin on siis vielä paljon tekemistä. 

 

Noin 14 miljoonaa ihmistä sairastaa B-hepatiittia, joka leviää pääasiassa verikosketuksen tai 

muiden eritteiden välityksellä (siemenneste, emättimen erite, rintamaito ja sylki). 

 

Lisäksi 9 miljoonaa ihmistä sairastaa C-hepatiittia, jonka he ovat saaneet pääasiassa 

yhteisesti käytetyistä huumeneuloista. Ennen vuotta 1992 verensiirrot eivät olleet yhtä 

turvallisia kuin nykyään, ja ne aiheuttivat tulehduksia. 

 

Ryhmät, joilla on korkea riski sairastua ja levittää tautia, eivät koostu ainoastaan 

dialyysipotilaista, suonensisäisiä injektioita käyttävistä ihmisistä, tautia kantavien äitien 

lapsista, seksityöläisistä, vangeista, ja miesten kanssa seksiä harrastavista miehistä, vaan 

myös terveydenhuoltohenkilöstöstä ja siirtolaisista. Varsinkin B-hepatiitti voi olla oireeton, ja 

kantaja on usein taudista tietämätön. Tämä aiheuttaa riskin väestölle, joten tiedon 

levittäminen on tärkeää. Koska krooninen hepatiitti jää usein hoitamatta (alle 20 % 



 

taudinkantajista saa hoitoa), se on merkittävä maksakirroosin ja primaarin maksasyövän 

aiheuttaja. 

 

Eurooppalainen hepatiittistrategia pelastaa henkiä 

Kun EU yhdessä jäsenvaltioiden kanssa etsii keinoja pienentää taudin vaikutuksia, tarvitaan 

tuloksekkaita toimintatapoja. The Euro Hepatitis Index (EHepI), joka vertaa toimintatapoja ja 

taudin hoitoa 30:ssa Euroopan maassa, esiteltiin tänään Brysselissä Euroopan 

kansainvälisen maksapotilaiden järjestön (ELPA; joka on levittänyt myös indeksiin 

liittyviä lehdistötiedotteita) ja Health Consumer Powerhousen (HCP) toimesta. Tutkimus 

paljastaa useita parannusta kaipaavia alueita ja ehdottaa eurooppalaisen hepatiittistrategian 

luomista: 

 

 Tehokkaita rokotusohjelmia B-hepatiittia vastaan. 

 Koko väestöä ja kaikkia riskiryhmiä koskevat seulonnat, jotka ovat helposti saatavilla 

ja ilmaisia. 

 Taudin havaitsemista tukevat ja riskikäyttäytymistä vähentävät tiedotuskampanjat 

koko väestölle sekä pääasiallisille taudinkantajaryhmille.  

 Hoidon saanti tarvittaessa, koskien henkilökohtaista hoitoa korvattavien lääkkeiden 

lisäksi, terveyskoulutusta ja sosiaalista tukea.  

 Pätevät ammattilaiset, jotka optimoivat taudin hoidon parhaiden toimintatapojen 

mukaisesti. 

 Kansalliset rekisterit kunnollista tiedonkeruuta varten, jotta voidaan selvittää, mihin 

käytössä olevat resurssit on parasta suunnata, ja jotta kehitettävät alueet voidaan 

havaita ja tutkia. 

 EU:n sitoutuminen johtavaan asemaan kansanterveyden suhteen. Tehtävien 

koordinoimiseen kussakin maassa tarvitaan kansallisia strategioita. 

 

  



 

"Suomen tulee parantaa seulontaa" 

Euroopassa Suomi erottuu joukosta, koska B- ja C-hepatiitin riskiryhmien järjestelmällinen 

testaaminen loistaa poissaolollaan. Useimmat maat pyrkivät kattamaan seulonnallaan muun 

muassa HIV-potilaat, B-hepatiittipotilaat, suonensisäisten huumeiden käyttäjät ja miesten 

kanssa seksiä harrastavat miehet, mutta Suomessa näistä ryhmistä on otettu huomioon vain 

osa. 

- "Koska sairastavuusaste on Suomessa alhainen, ja kansa on yksi Euroopan 

homogeenisimmistä, on olemassa riski, että Suomessa jätetään hepatiittiriski 

huomioimatta," kertoo EHepI:n projektipäällikkö, tohtori Beatriz Cebolla. "Ottaen 

huomioon, että vain pieni osa tautitapauksista Euroopassa on havaittu, alhainen 

seulontataso voi olla vaarallista!"  

Muiden Pohjoismaiden tavoin Suomesta puuttuu kattava vauvojen B-

hepatiittirokotusohjelma. Kansallinen hepatiittistrategia ei saa valtionrahoitusta. Tietoja 

seurauksista ei ole helposti saatavilla, mikä vaikuttaa negatiivisesti Suomen 

luokitustulokseen. Maksasiirtoja kuitenkin tehdään selvästi hyvin vähän. Positiivista on se, 

että hoito on ilmaista ja jonotusajat lyhyitä. Maassa on myös kansallinen syöpärekisteri. 



 

Luokituksen tehnyt Health Consumer Powerhouse Ltd on tutkinut hoitotapoja kuluttajan 

näkökulmasta 35 maassa vuodesta 2004. ELPA on tukenut tutkimusta myöntämällä sille 

rajoittamattoman apurahan. 

Koko raportti, matriisi, taulukot ja kansallisten medioiden julkaisut löytyvät osoitteesta 

www.healthpowerhouse.com 

 

Lisätietoja: info@healthpowerhouse.com , tai 

Tri Arne Bjornberg +46705848451   

Tri Beatriz Cebolla: +34620783383                                        
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