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Kasmet Europoje nuo įvairių su hepatitu susijusių ligų miršta 125 000 žmonių, kurių 

dauguma šia liga serga patys to nežinodami. Dėl šios priežasties jie tampa dideliais 

infekcijos platinimo faktoriais. Naujame tyrime lyginami 30 šalių hepatito gydymo 

būdai ir su liga susijusios politikos kryptys, siekiant nustatyti pačius geriausius 

pavyzdžius gerajai praktikai Europoje, susijusiai su hepatitu, sukurti. Prancūzija yra 

pirmoje vietoje, o po jos seka Slovėnija ir Vokietija. Lietuva, surinkusi 555 balus iš 1000 

galimų, yra 30-oje vietoje. 

 

Europoje virusinis hepatitas yra iš esmės ignoruojamas, nors manoma, kad maždaug 23 

milijonai žmonių gyvena su lėtiniu hepatitu B (HVB) ir(arba) hepatitu C (HVC). Šį skaičių 

reikia vertinti atsižvelgiant į tai, kad yra nustatoma itin mažai užsikrėtimo atvejų. Net ir 

šalyse, turinčiose nacionalinę strategiją, nustatoma mažiau nei 40 % atvejų. JK ir Vokietijoje 

nustatoma 14 – 18 % atvejų. Daugumoje kitų šalių nustatoma nuo 0.3 % (Graikija) iki 3 % 

(Lenkija) atvejų. Tai reiškia, kad milijonai europiečių vis dar nežino, kad jie yra užsikrėtę 

hepatitu. 

 

Valstybės didelės reikšmės neteikia veiksmingoms priemonėms, skirtoms kovai su hepatitu. 

Pagrindinės išimtys yra JK (Škotija ir vis daugiau Anglija) ir Prancūzija. Tai reiškia, kad dar 

reikia daug nuveikti net ir šalyse, kurios pagal hepatito rodiklį užima aukštas pozicijas! 

 

Maždaug 14 mln. žmonių serga HVB, kuris paprastai plinta esant sąlyčiui su užkrėstu krauju 

ar kūno išskyromis (sperma, makšties išskyros, motinos pienu ir seilėmis). 

 

9 milijonai žmonių yra užsikrėtę HVC ir tai daugiausiai per adatas, kuriomis dalijasi 

narkotikų vartotojai. Prieš 1992 m. kraujo perpylimas vis dar buvo ne itin saugus ir sukeldavo 

infekcijų. 

 

Grupėms, kurioms gresia didelė rizika užsikrėsti ir platinti ligą, priklauso ne tik asmenys, 

kuriems atliekama kraujo dializė, kurie švirkščiasi į veną, užsikrėtusių motinų vaikai, 

asmenys, dirbantys sekso pramonėje, asmenys, kuriems atimta laisvė ar vyrai, turintys lytinių 

santykių su vyrais, bet ir sveikatos priežiūros darbuotojai ir migrantai. Ypač sergant HVB gali 

nesimatyti jokių aiškių simptomų ir ligos nešiotojas dažnai nežino, kad serga. Dėl to 

gyventojams kyla pavojus ir visuomenę itin svarbu apie tai informuoti. Kadangi lėtinis 



 

hepatitas dažnai yra negydomas (mažiau kaip 20% pacientų gauna gydymą), liga tampa 

pagrindine kepenų cirozės ir pirminio kepenų vėžio priežastimi. 

 

Pasitelkus Europos kovos su hepatitu strategiją bus 
išsaugomos gyvybės 

ES ir valstybėms narėms ieškant būdų sumažinti ligos poveikį, sėkminga praktika tampa 

paklausi. Europos hepatito rodiklį (EhepI), kuriuo lyginamos 30 Europos šalių su liga 

susijusios politikos kryptys ir gydymo būdai, šiandien kartu pristatė Europos kepenų ligų 

asociacija (European Liver Patient Association – ELPA, kuri taip pat išplatino informaciją 

spaudai apie rodiklį) ir Health Consumer Powerhouse (HCP) ekspertų grupė. Tyrimas rodo, 

kad yra keletas tobulintinų sričių, kurios sudaro Europos kovos su hepatitu strategiją: 

 

 Veiksmingos skiepų nuo hepatito B programos 

 Visiems gyventojams ir visoms rizikos grupėms lengvai prieinamos bei nemokamos 

tyrimų programos. 

 Informavimo kampanijos, siekiant nustatyti daugiau infekcijos nešiotojų ir visų 

gyventojų bei pagrindinių grupių tarpe sumažinti rizikingo elgesio atvejų 

 Prireikus, užtikrinti galimybę gauti gydymą, t.y., ne tik subsidijuojamus vaistus, bet 

taip pat ir personalizuotą gydymą organizuojant švietimą sveikatos klausimais ir 

teikiant socialinę paramą. 

 Kvalifikuoti darbuotojai, padėsiantys pagerinti ligos valdymą atsižvelgiant į gerąją 

praktiką.  

 Nacionaliniai registrai, skiriami deramam duomenų gavimui, siekiant surasti, kur būtų 

galima geriausiai panaudoti turimus išteklius ir gebėti atskleisti bei apsvarstyti 

tobulintinas sritis. 

 ES įsipareigojimas imtis lyderystės visuomenės sveikatos srityje. Būtina turėti 

nacionalines strategijas siekiant koordinuoti kiekvienos šalies veiksmus. 

 

„Lietuvoje yra neginčijama būtinybė hepatito gydymui teikti 
prioritetą“ 

- Keletoje EEB valstybių yra tendencija nepakankamai gydyti hepatitą. Pasak dr. 

Beatriz Cebolla, EhepI projekto vadovės, tai yra akivaizdu trijose Baltijos valstybėse, 

kuriose pasiekti blogiausi rezultatai iš 30-ies tirtų šalių. Lietuva atitinka šią 

tendenciją, pagal kurią, remiantis mažu ligos paplitimu, į hepatitą neatsižvelgiama 

kaip į neatidėliotiną visuomenės sveikatos problemą. Kadangi daugumoje šalių yra 



 

daug nenustatytų atvejų, o Lietuvoje labai trūksta gydymo priemonių, tai yra 

pavojingas požiūris. Todėl Lietuvoje yra neginčijama būtinybė hepatito gydymui 

teikti prioritetą. 

- Neatliekamos net paprasčiausios procedūros. Tai yra vienintelė šalis iš 30-ies tirtų, 

kurioje nedaromas universalus priešgimdyminis HVB tyrimas. Rizikos grupės gauna 

nepakankamai skiepų, o mokestis baugina asmenis, kuriems reikia pasiskiepyti. Dėl 

finansavimo stokos daroma per mažai skiepų ir tyrimų. 

Atrodo, kad Lietuvoje vaikai vis dar gerai skiepijami universaliuoju HVB skiepu. 

Kalėjimuose yra atliekamas medicininis žalos mažinimas. Yra įkurta nacionalinė sergančiųjų 

hepatitu organizacija ir pateikiami pakankamai patikimi rezultatų duomenys, bet nėra 

nacionalinio kepenų vėžio registro. 

 

  



 

Rodiklį nuo 2004 m. rengia Health Consumer Powerhouse Ltd organizacija, kuri vertina 35 

šalių sveikatos priežiūros rezultatus iš vartotojų pozicijos. EhepI tiesioginėmis subsidijomis 

parėmė ELPA (Europos kepenų ligų asociacija). 

  

Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite į  info@healthpowerhouse.com arba kreipkitės 

į Dr. Arne Bjornberg: +46705848451   

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383 

 

Full information at www.healthpowerhouse.com 
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