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hepatitist, kifejezi egy új 30 országos rangsor 
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Évente 125 000 európai hal meg különböző hepatitisszel összefüggő betegségektől. 

Európa-szerte, 23 millió ember hepatitisben szenved, a legtöbb tudata nélkül is a 

betegség hordozója. Ez egy nagy kockázati tényezővé teszi őket a fertőzés terjesztése 

szempontjából. Most egy új, 30 európai országban folytatott, tanulmány összehasonlítja 

a hepatitis kezeléseket és irányelveket egy pán-európai legsikeresebb hepatitis kezelés 

meghatározása érdekében. Franciaország vezeti a rangsort, majd Szlovénia és 

Németország. Magyarország a 27. helyen áll, a potenciális 1000-ből 591 ponttal. 

 

A vírusos hepatitis egy nagyrészt elhanyagolt járvány Európában, bár a becslések szerint 

körülbelül 23 millió embert krónikus hepatitis B (HVB) és/vagy hepatitis C (HVC) sújtja. 

Ezt a számot a fertőzött emberek nagyon alacsony felderítési aránya hátterében kell 

megtekinteni. Még azokban az országokban is amelyek nemzeti stratégiával rendelkeznek, 

kevesebb mint 40%-át felderítik. Azokban az országokban, mint az Egyesült Királyság és 

Németország, a felderítési arány: 14 – 18%. A legtöbb más országban az arány 0,3%-tól 

(Görögország) 3%-ig terjed (Lengyelország). Ez azt jelenti, hogy az európaiak millióinak a 

hepatitis még mindig nincs a tudatában. 

 

Hatékony fellépés a hepatitisszel szemben még mindig nem nagy prioritású feladat a 

kormányok számára. Jelentős kivétel az Egyesült Királyság (Skócia, és egyre inkább, Anglia) 

és Franciaország. Ez azt jelenti, hogy még sok a tennivaló a számos Hepatitis Index rangsor 

élén található országban! 

 

Mintegy 14 millió személy HVB hordozó, amit tovább terjeszthet elsősorban a fertőzött vér 

vagy testi váladékok által (ondó, hüvelyváladék, anyatej és nyál). 

 

További 9 millió HVC-vel fertőzött, főként a tűk közös használata által a kábítószerhasználók 

körében. 1992 előtt a vérátömlesztés még mindig alacsony biztonsági szinten volt, ami 

fertőzésekhez vezetett. 

 

A magas kockázatú csoportokba, ahol fennáll a betegség megszerzése és a további terjesztése, 

nem csak a vér-dialízises betegek, intravénás injekciókat használó személyek, fertőzött anyák 

gyermekei, szexiparban dolgozók, börtönlakók és a férfiakkal nemi életet élő férfiak 

tartoznak, hanem úgyszintén az egészségügyi személyzet és a migráns populáció is. 

Különösen a HVB létezhet anélkül, hogy egyértelmű tünetek lennének, és a hordozó gyakran 

nincs tudatában a betegségével. Ez veszélyezteti a lakosságot, ami fontossá teszi a 



 

közvélemény tudatosságát. Mivel a krónikus hepatitist gyakran nem kezelik, a betegek 

kevesebb, mint 20% részesül kezelésben, így a májzsugorodás és az elsődleges májrák egyik 

fő okozójává válik. 

 

Az európai hepatitis stratégia életeket fog menteni 

Mivel az EU és a tagállamok kormányai módját keresik a betegség hatása csökkentésére, 

kereslet alakul a sikeres gyakorlat iránt. Az Euro Hepatitis Index-et (EHepI), ahol össze van 

hasonlítva a betegség irányelv és kezelés 30 európai országban, ma Brüsszelben közösen 

mutatta be az European Liver Patient Association (ELPA, aki szintén sajtó információkat 

terjesztett az Index-ről) és a Health Consumer Powerhouse (HCP) agytröszt. Ez a 

tanulmány számos területen teendő javulást sugall, amire Európa számára egy hepatitis 

stratégia szükséges: 

 

 Hatékony hepatitis B oltási programok. 

 Könnyen elérhető és ingyenes szűrőprogramok a lakosság és az összes kockázati 

csoport számára. 

 Figyelemfelkeltő kampányok a felderítés és a kockázati magatartás csökkentésének a 

támogatására a lakosság és a kulcsfontosságú fertőzés-hordozó csoportok körében.  

 A kezeléshez való hozzáférés, amennyiben szükséges, nem csak a támogatott 

gyógyszerekhez, hanem a személyre szabott kezeléshez is, ezúton az egészségügyi 

oktatás és szociális támogatás biztosítására.  

 Képzett szakemberek a betegség irányításának az optimalizálására a legjobb 

gyakorlatok szerint. 

 Nemzeti jegyzékek a megfelelő adatgyűjtéshez, a rendelkezésre álló erőforrások 

lehető legjobb módon használható elemzéséhez, és a fejlesztendő területek 

felismerésére és vizsgálatára való képesség. 

 Az EU vezető szerepre való elkötelezettsége a közegészség iránt. Nemzeti 

stratégiákra van szükség, hogy az egyes országokban összehangolják az 

erőfeszítéseket. 

 

  



 

"Magyarországon jó a felismerés, de a hepatitis kezelés többi 
része javulhatna" 

- Számos közép- és kelet-európai országban egyféle minta alakul ki a hepatitis 

alulkezelésével kapcsolatosan. Ez Magyarországon is így van, mondja Dr. Beatriz 

Cebolla, a EHepI projekt vezetője. Bár jól működik a gyermekek univerzális HVB 

oltása és a terhességi HVB szűrés is, a felderítést követő kezelés nem elegendő. A 

kormánynak nagyobb jelentőséget kéne tulajdonítania a hepatitis kezelésére. 

 

A rendelkezésre álló korszerű hepatitis gyógyszer ritka, és a kezelésre való várakozás és az 

elégtelen állami finanszírozás árthat a kezeléshez való hozzáféréshez. A kezelés eredmények 

adatai áttekinthetetlenek és nem létezik magyar májtumor adatbázis. A kormány nem 

finanszírozza a nemzeti hepatitis irányelvet és a hepatitis területén nincs betegek nemzeti 

szervezete.  

 

 



 

Az Index-et a Health Consumer Powerhouse Ltd. készítette, amely 2004-től 35 országban 

méri az egészségügyi teljesítményt a fogyasztó szemszögéből. Az EHepI-t korlátlan 

támogatásban részesítette az ELPA (European Patient Liver Association). 

 

A teljes jelentés, az Index mátrix, az ábrák és a nemzeti média kiadványok rendelkezésre 

állnak a www.healthpowerhouse.com honlapon. 

 

Tovább érdeklődni a: info@healthpowerhouse.com , vagy 

Dr. Arne Bjornberg: +46705848451   

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383            

 

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

