
 

Conform noului clasament cu 30 de ţări, 
România trebuie să intensifice programul de 
vaccinare antihepatită  

Bruxelles, 6 noiembrie 2012 

 

125.000 de europeni mor anual din cauza bolilor asociate cu hepatita. În Europa, există 

23 de milioane de persoane cu hepatită, iar majoritatea sunt purtători fără să ştie. 

Astfel, ei prezintă un risc semnificativ de răspândire a infecţiei. Un nou studiu compară 

acum tratamentele şi politicile antihepatită în 30 de ţări europene în încercarea de a găsi 

modele de practici optime paneuropene în lupta contra hepatitei Franţa este în vârful 

clasamentului, fiind urmată de Slovenia şi Germania. România este pe locul 25, cu 606 

de puncte din totalul de 1.000. 

 

Hepatita virală este o epidemie în mare parte neglijată în Europa, deşi se estimează că în jur 

de 23 de milioane de oameni suferă de hepatită cronică B (HVB) şi/sau hepatită C (HVC). 

Această cifră trebuie interpretată pe fundalul unui coeficient de depistare foarte scăzut al 

persoanelor infectate. Chiar şi în ţările cu o schemă naţională se detectează sub 40 %. În ţări 

precum Marea Britanie şi Germania, coeficientul de depistare este de 14 - 18%. În majoritatea 

celorlalte ţări, coeficientul variază între 0,3 % (Grecia) şi 3 % (Polonia). Prin urmare, 

milioane de europeni încă nu ştiu că sunt afectaţi de hepatită. 

 

Măsurile concrete contra hepatitei nu sunt considerate prioritare de către guverne. Principalele 

excepţii sunt Marea Britanie (Scoţia şi, din ce în ce mai mult, Anglia) şi Franţa. Prin urmare, 

mai rămân încă multe de făcut în numeroase ţări de pe primele locuri din Indexul Hepatitei! 

 

Peste 14 milioane de oameni poartă HVB, transmis mai ales prin expunerea la sânge sau 

secreţii infectate (spermă, lichid vaginal, lapte matern şi salivă). 

 

Alte 9 milioane sunt infectaţi cu HVC, majoritatea prin ace folosite în comun în timpul 

consumului de droguri. Înainte de 1992, transfuziile de sânge încă erau riscante şi provocau 

infecţii. 

 

Grupurile cu un risc ridicat de dobândire şi transmitere a bolii nu sunt doar cele formate din 

pacienţi dializaţi, persoane ce îşi administrează injecţii intravenoase, copiii mamelor infectate, 

prostituate, deţinuţi din închisori şi bărbaţi care practică sexul cu alţi bărbaţi, ci şi personalul 

medical şi emigranţi. Mai ales HVB poate exista adesea fără simptome clare, iar purtătorul  

nu este conştient că suferă de această boală. Astfel, publicul larg este în pericol, iar 

conştientizarea este importantă. Deoarece hepatita cronică rămâne netratată, mai puţin de 



 

20% dintre pacienţi beneficiind de tratament, ea este o cauză principală a cirozei hepatice şi a 

cancerului hepatic primar. 

Schema antihepatită europeană va salva vieţi 

Pe măsură ce UE şi guvernele membre caută moduri de a reduce impactul bolii, sunt necesare 

practici eficiente în acest scop. Indexul Euro Hepatită (EHepI), ce compară politica şi 

tratamentul bolii în 30 de ţări europene, a fost prezentat astăzi în comun la Bruxelles de către 

Asociația Europeană a Pacienților cu Afecțiuni ale Ficatului (European Liver Patient 

Association, ELPA; care a distribuit şi informaţii pentru presă privind Indexul) şi de către 

think tankul Health Consumer Powerhouse (HCP). Studiul indică o serie de aspecte de 

îmbunătăţit, conturând o strategie antihepatită în Europa: 

 

 Programe de vaccinare eficiente contra hepatitei B. 

 Programe de screening uşor accesibile şi gratuite pentru publicul larg şi    pentru toate 

grupurile cu risc. 

 Campanii de conştientizare pentru a susţine depistarea şi a reduce comportamentul de 

risc la publicul larg şi grupurile-cheie de purtători  

 Acces la tratament dacă este cazul, şi nu doar la medicamente compensate, ci şi la 

tratament personalizat, prin care să se ofere instruire terapeutică şi sprijin social.  

 Profesionişti calificaţi care să optimizeze managementul bolii conform practicilor 

optime. 

 Registre naţionale pentru colectarea adecvată a datelor, destinate analizării locurilor 

în care resursele pot fi exploatate la maximum şi identificării şi studierii aspectelor ce 

necesită îmbunătăţiri. 

 Angajamentul UE de a-şi asuma un rol de vârf în sănătatea publică. Sunt necesare 

strategii naţionale pentru a coordona eforturile în fiecare ţară. 

 

  



 

„România trebuie să îmbunătăţească schema de vaccinare” 

Chiar şi în contextul Europei Centrale şi de Est, România are rezultate slabe la vaccinarea 

grupurilor cu risc de hepatită. Numai personalul medical este vizat, iar efectele sunt 

îndoielnice deoarece doctorii şi asistentele trebuie adesea să plătească din propriul buzunar 

vaccinul, iar acesta este scump în raport cu salariile lor mici.  Numai românii cu vârsta sub 18 

ani beneficiază de vaccin gratuit. Screeningul prenatal HVB este universal.  

- Nu se reuşeşte reducerea riscurilor în penitenciare, iar situaţia nu stă deloc mai bine la 

capitolul testării HVC în comunitate sau screeningul regulat al consumatorilor de 

droguri injectabile. Deşi resursele publice sunt slabe, există necesitatea de a 

îmbunătăţi programul de vaccinare şi testare în grupurile cu risc, o investiţie necesară 

şi rentabilă pentru a preveni răspândirea ulterioară a virusului, afirmă dr. Beatriz 

Cebolla, manager de proiect la EHepI. 

 

 

  



 

Indexul este creat de Health Consumer Powerhouse Ltd, care, din 2004, analizează 

performanţele din domeniul sănătăţii în 35 de ţări din perspectiva consumatorului. EHepI a 

fost susţinut de o subvenţie nelimitată de la ELPA (Asociația Europeană a Pacienților cu 

Afecțiuni ale Ficatului). 

 

Raportul complet, matricea indexului, graficele şi publicaţiile naţionale sunt disponibile la 

adresa www.healthpowerhouse.com 

 

Pentru întrebări: info@healthpowerhouse.com sau 

Dr Arne Bjornberg: +46705848451   

Dr Beatriz Cebolla: +34620783383            
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