
 

Hepatīta ārstēšana Latvijā rada sabiedriskās 
veselības apdraudējumu - liecina jauns 
novērtējums 30 valstu starpā 

Brisele, 2012. gada 6. novembris 

 

Katru gadu Eiropā no hepatīta izraisītām slimībām mirst 125 000 iedzīvotāju. Kopumā 

Eiropā dzīvo 23 miljoni cilvēku ar hepatītu, un lielākoties pat nenojauš, ka pārnēsā šo 

slimību.  Tādējādi rodas paaugstināts riska faktors šīs infekcijas izplatīšanai.  Jaunajā 

pētījumā salīdzināta hepatīta ārstēšana un politika attiecībā uz hepatītu 30 Eiropas 

valstīs, lai atrastu vissekmīgākos piemērus Eiropas labākajai praksei hepatīta 

jautājuma risināšanā. Novērtējuma pirmajā vietā ierindojas Francija, pēc tam Slovēnija 

un Vācija. Latvija atrodas 28. vietā ar 583 punktiem no iespējamajiem 1000 punktiem. 

 

Vīrusu hepatīts Eiropā lielā mērā tiek ignorēts kā epidēmija, lai gan ir aprēķināts, ka apmēram 

23 miljoniem cilvēku ir hronisks B hepatīts (HVB) un/vai C hepatīts (HVC). Šis skaitlis 

jāaplūko saistībā ar ļoti zemu inficēto cilvēku atklāšanas rādītāju. Pat tādās valstīs, kurās ir 

izveidota valsts stratēģija, tiek atklāti mazāk nekā 40 % saslimušo. Piemēram, Apvienotajā 

Karalistē un Vācijā atklāšanas rādītājs ir 14–18 %. Vairumā citu valstu šis rādītājs ir no 0,3 % 

(Grieķija) līdz 3 % (Polija). Tas nozīmē, ka miljoniem Eiropas iedzīvotāju joprojām nenojauš 

par to, ka ir slimi ar hepatītu. 

 

Valdības neuzskata efektīvu rīcību hepatīta izplatības samazināšanai par augstu prioritāti. 

Galvenie izņēmumi ir Apvienotā Karaliste (Skotija un - aizvien vairāk - Anglija) un Francija. 

Tas nozīmē, ka vēl daudz jāpaveic pat tajās valstīs, kas atrodas hepatīta indeksa augšgalā! 

 

HVB, kas parasti izplatās saskaroties ar inficētām asinīm vai ķermeņa šķidrumu 

(spermu, maksts izdalījumiem, krūts pienu un siekalām), pārnēsā apmēram 14 miljoni. 

 

Vēl 9 miljoni ir inficējušies ar HVC, galvenokārt izmantojot vienu adatu uz vairākiem 

narkotiku lietotājiem. Līdz 1992. gadam asins pārliešanu laikā drošība joprojām bija zema un 

izraisīja infekcijas. 

 

Slimības iegūšanas un izplatīšanas augsta riska grupā nav tikai pacienti, kas izmanto asins 

dialīzi, cilvēki, kas izmanto intravenozās injekcijas, inficētu māšu bērni, profesionāli seksa  

industrijas darbinieki, cietumu iemītnieki un vīrieši, kam ir seksuālas attiecības ar vīriešiem, 

bet arī veselības aprūpes personāls un migranti.  Jo sevišķi HVB nav skaidru simptomu, un tā 

pārnēsātājs bieži vien  pat nejūt šo slimību. Tādējādi ir apdraudēti pārēji iedzīvotāji, un tāpēc 

svarīga ir iedzīvotāju informētība. Tā kā hronisku hepatītu bieži vien neārstē, jo ārstēšanu 



 

saņem mazāk nekā 20 % pacientu, tas ir visbiežākais aknu cirozes un primārā aknu vēža 

cēlonis. 

Eiropas hepatīta stratēģija glābs dzīvības 

Kamēr ES dalībvalstu valdības meklē veidus, kā samazināt slimības ietekmi, nepieciešams 

apzināt veiksmīgas prakses. Šodien Briselē Eiropas Aknu pacientu asociācija (ELPA; arī 

izplata informāciju presei par indeksu) un analītiski informatīva organizācija Health 

Consumer Powerhouse (Veselības aprūpes patērētāju iespēju nodrošināšanas iestāde) 

kopīgi iepazīstināja ar Eiropas hepatīta indeksu (EHI), salīdzinot politiku attiecībā uz slimību 

un tās ārstēšanu 30 Eiropas valstīs.  Pētījumā norādītas vairākas uzlabojumu jomas, veidojot 

hepatīta stratēģiju Eiropai: 

 

 Efektīvas B hepatīta vakcinācijas programmas. 

 Viegli pieejamas un bezmaksas izmeklēšanas programmas iedzīvotājiem un visām 

riska grupām. 

 Informētības vairošana, kas veicinātu slimības atklāšanu un samazinātu iedzīvotāju un 

infekcijas pārnēsātāju galveno grupu bīstamu rīcību.  

 Kad nepieciešams, piekļuve ne tikai subsidētām zālēm, bet arī individuāli pielāgotai 

ārstēšanai, sniedzot medicīnisku apmācību un sociālo atbalstu.  

 Kvalificēti profesionāļi, kas optimizētu pasākumus slimības gadījumā saskaņā ar 

labāko praksi. 

 Valstu reģistri precīziem datiem, lai varētu analizēt pieejamo resursu izmantošanu 

labākajā iespējamā veidā un lai varētu noteikt un pārskatīt jomas, ko nepieciešams 

uzlabot. 

 ES apņemšanās uzņemties vadošo lomu sabiedrības veselības aizsardzībā. Katrā valstī 

nepieciešamas vietējās stratēģijas, lai koordinētu pasākumus. 

 

  



 

„Noteikti vajadzīgs piešķirt prioritāti hepatīta  
ārstēšanai Latvijā” 

- Vairākās Centrālās un Austrumeiropas valstīs hepatītam nav pievērsta pietiekama 

uzmanība To ir sāpīgi redzēt trijās Baltijas valstīs, kuru sniegums ir vissliktākais 30 

valstu vērtējumā, saka EHI projektu vadītāja Dr. Beatriz Cebolla. Latvijas valdība 

šķiet neuzskata hepatītu par steidzamu sabiedrības veselības aizsardzības jautājumu, 

atsaucoties uz slimības zemo sastopamību.  

- Ņemot vērā lielo skaitu neatklāto slimības gadījumu un galēju resursu nepietiekamību 

vairumā valstu, nav iespējams veikt pat zināmo pacientu pietiekamu ārstēšanu. 

Izteikti nepieciešams mainīt sabiedrisko politiku. Riska grupas netiek pietiekami 

vakcinētas, un pacientu nodevas atbaida cilvēkus, kam nepieciešama vakcinācija. 

Finansējuma trūkuma dēļ pacientiem, iespējams, būs jāsedz neparedzētas ārstēšanas 

izmaksas. 

Patiesi laba Latvijas prakse ir bērnu universāla vakcinācija pret HVB un īsais gaidīšanas laiks, 

lai konsultētos ar speciālistu. Valstī ir izveidota hepatīta pacientu organizācija un valsts aknu 

vēža slimnieku reģistrs. 



 

Indeksu kopš 2004. gada sagatavo Veselības aprūpes patērētāju iespēju nodrošināšanas 

iestāde (Health Consumer Powerhouse Ltd), no patērētāju viedokļa novērtējot veselības 

aizsardzības sniegumu 35 valstīs. EHI ir saņēmis neierobežotu atbalstu dotāciju veidā no 

ELPA (Eiropas Aknu pacientu asociācijas). 

 

Pilns ziņojums, indeksa šablons, diagramma un valstu paziņojumi presei ir pieejami adresē 

www.healthpowerhouse.com 

 

Uzziņai rakstiet uz: info@healthpowerhouse.com vai 

Dr. Arne Bjornberg: +46705848451   

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383           
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