
 

Medtem ko EU išče načine, kako bi ukrotila 
širjenje hepatitisa, je Slovenija po podatkih 
nove raziskave med 30 državami vzorni primer 

Bruselj, 6. november 2012 

 

Vsako leto 125 000 Evropejcev umre zaradi različnih bolezni, povezanih s hepatitisom. 

Po vsej Evropi je 23 milijonov okuženih s hepatitisom, večina pa bolezen prenaša, ne da 

bi se tega zavedala. Zaradi tega predstavljajo dejavnik visokega tveganja za širjenje 

okužb. Nova raziskava sedaj primerja oblike zdravljenja in politike, ki zadevajo 

hepatitis, v 30 državah, s čimer želi ugotoviti, kje so najuspešnejši primeri vseevropskih 

najboljših praks glede hepatitisa. Na vrhu lestvice je Francija, sledita pa ji Slovenija in 

Nemčija. 

 

Virusni hepatitis je pogosto zanemarjena epidemija v Evropi, čeprav ima po ocenah 23 

milijonov ljudi kronični hepatitis B (HVB) in/ali hepatitis C (HVC). To številko moramo 

interpretirati ob predpostavki, da je stopnja odkritih primerov okužb zelo nizka. Celo v 

državah, kjer imajo nacionalno strategijo ukrepanja, je zaznanih manj kot 40 % okužb. V 

Združenem kraljestvu in Nemčiji je stopnja odkrivanja 14–18 %. V večini drugih držav je 

stopnja od 0,3 % (Grčija) do 3 % (Poljska). To pomeni, da več milijonov Evropejcev še 

vedno ne ve za svojo okužbo s hepatitisom. 

 

Vlade učinkovitega ukrepanja glede hepatitisa ne jemljejo prioritetno. Glavne izjeme sta 

Združeno kraljestvo (Škotska in vedno bolj tudi Anglija) ter Francija. To pomeni, da je treba 

veliko postoriti tudi v številnih državah, ki so po »indeksu hepatitisa« uvrščene visoko. 

 

Približno 14 milijonov ljudi je prenašalcev HVB, ki se širi predvsem z izpostavljenostjo 

okuženi krvi ali telesnim izločkom (sperma, vaginalni izcedek, materino mleko in slina). 

 

Dodatnih 9 milijonov ljudi je okuženih z virusom HVC, večinoma zaradi igel, ki jih 

souporabljajo uživalci drog. Pred letom 1992 je bila varnost transfuzij krvi še vedno nizka, 

zaradi česar je prihajalo do okužb. 

 

Visokoogrožene skupine za okužbo s hepatitisom in širjenje bolezni niso le bolniki, ki se 

zdravijo s hemodializo, ljudje, ki prejemajo intravenske injekcije, otroci okuženih mater, 

poklicni prostituti, zaporniki in geji, temveč tudi zdravstveno osebje in migranti.  Hepatitis, 

zlasti HVB, se pojavlja brez jasnih simptomov, prenašalec pa se bolezni pogosto ne zaveda. 

Zaradi tega je pravzaprav v nevarnosti splošno prebivalstvo in javno zavedanje je izrednega 

pomena. Ker se kroničnega hepatitisa pogosto ne zdravi – zdravi se manj kot 20 % – je 

hepatitis glavni razlog za cirozo jeter in primarnega raka jeter. 



 

 

Evropska strategija za boj proti hepatitisu bo reševala 
življenja 

Evropski indeks hepatitisa (EHepI), ki primerja politike ukrepov glede bolezni in njeno 

zdravljenje med 30 evropskimi državami, sta v Bruslju danes skupaj predstavila Evropsko 

združenje bolnikov z boleznimi jeter – ELPA (združenje je tudi medijem posredovalo 

objave za tisk) in skupina strokovnjakov Health Consumer Powerhouse (HCP). Raziskava 

razkriva številna področja, kjer so potrebne izboljšave, in ustvarja strategijo ukrepanja glede 

hepatitisa za Evropo: 

 

 Učinkoviti programi cepljenja za hepatitis B, 

 Enostavno dostopni in brezplačni presejalni programi za splošno prebivalstvo in za 

vse ogrožene skupine, 

 Kampanje za širjenje zavedanja, ki spodbujajo odkrivanje in zmanjšujejo tvegano 

vedenje pri splošnem prebivalstvu ter pri ključnih skupinah prenašalcev okužb,  

 Dostop do zdravljenja, kadar je potrebno, ne le do subvencioniranih zdravil temveč 

tudi do po meri prilagojenega zdravljenja z zdravstvenim izobraževanjem in socialno 

podporo,  

 Usposobljeni strokovnjaki za optimizacijo upravljanja bolezni v skladu z najboljšo 

prakso, 

 Nacionalni registri za ustrezno pridobivanje podatkov, na podlagi katerih je mogoče 

analizirati, kje se razpoložljivi viri uporabijo na najboljši možen način, in ki 

omogočajo odkrivanje bolezni in ugotavljanje področij za izboljšavo, 

 Zavezanost EU, da prevzame vodilno vlogo za javno zdravje. Za koordinacijo 

prizadevanj so v vseh državah potrebne nacionalne strategije. 

 

Francija vodilna, sledi ji Slovenija 

Nekatere države, ki so v vrhu lestvice po Evropskem indeksu hepatitisa, so te bistvene 

storitve že uvedle. Francija, ki je po EHepI najboljša država (dosegla je 872 indeksnih točk od 

največ 1000 možnih) nudi najboljši zdravstveni sistem na področju hepatitisa v Evropi, sledi 

pa ji Slovenija s 827 točkami. 

 

Majhna država, Slovenija, se s hepatitisom spopada na bolnišnični ravni. Po vsej državi so 

številne bolnišnice in ambulante, ki usklajujejo svoje delovanje.  Slovenija je zelo uspešna na 

podpodročjih, kot so preventiva, odkrivanje primerov ter dostop do zdravljenja in obdelava.  

 



 

- Je pa v Sloveniji zelo omejeno poročanje, zdravstveni organi pogosto ne poznajo 

realnega kliničnega delovanja, njihovo znanje pa temelji na zelo omejenih podatkih 

„obveznega“ poročanja, pravi Dr. Beatriz Cebolla, projektni vodja projekta EHepI. 

Slovenci se lahko zahvalijo svojim zelo predanim zdravnikom, ki zagotavljajo visok 

standard v zdravstvu. Na področju hepatitisa je zdravstvo v Sloveniji v rokah zelo 

predanih zdravnikov. 

 

Poleg Francije in Slovenije pomembne primere praks nudijo tudi Nemčija (797 točk), 

Švedska (766), Portugalska (765), Italija (752) in Združeno kraljestvo (750). EHepI, ki 

temelji na 27 kazalcih, pokriva celotno Evropsko unijo ter Švico, Norveško in Hrvaško. 

 

Indeks je ustvarila družba Health Consumer Powerhouse Ltd, ki od leta 2004 meri delovanje 

zdravstva v 35 državah z vidika potrošnika. Indeks EHepI podpira združenje ELPA 

(Evropsko združenje bolnikov z boleznimi jeter). 

 

  



 

Celotno poročilo, matrico indeksa, grafike in nacionalna sporočila za medije lahko dobite na 

www.healthpowerhouse.com. 

 

Za vprašanja: info@healthpowerhouse.com, ali 

Dr. Arne Bjornberg: +46705848451 

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383   
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