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Catre,
CORESPONDENTII DE PRESA
Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei
- 28 iulie 2016 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara celebrează, în data de 28 iulie 2016, Ziua
Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este un eveniment
anual, care are loc în 28 iulie şi se concentrează la nivel mondial asupra grupurilor de pacienţi şi persoanelor
care trăiesc cu hepatita virală. Este o oportunitate de a sensibiliza şi de a induce o schimbare reală în
prevenirea bolilor şi a accesului la testare şi tratament.
La nivel mondial, - 400 de milioane de persoane trăiesc cu virusurile hepatitei B şi C şi 1,4 milioane
mor anual din cauza acestor infecţii; - 95% din oamenii care trăiesc cu hepatite virale nu ştiu că sunt
infectaţi; - 4.000 de persoane mor în fiecare zi, în timp ce există medicamente salvatoare de vieţi.
Anul 2016 este crucial pentru hepatitele virale.
La Adunarea Mondială a Sănătăţii din luna mai, Statele Membre ale OMS au hotărât adoptarea
primei Strategii de Eliminare a Hepatitelor Virale, cu obiective ambiţioase şi având ca scop eliminarea
hepatitelor virale până în anul 2030.
De aceea, tema campaniei din acest an este: ELIMINAREA HEPATITELOR VIRALE.

„

Să facem din eliminarea hepatitelor virale următoarea noastră mare realizare”
Campania are ca scop creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei în privinţa poverii uriaşe
reprezentată de hepatitele virale şi îmbunătăţirea prevenirii bolilor şi a accesului la testare, tratament şi
îngrijire. Pentru a accentua tema eliminării, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei 2016, va
fi lansată NOhep, o mişcare globală de eliminare a hepatitelor virale, care va uni oamenii şi va oferi o
platformă prin intermediul căreia aceştia să vorbească, să se implice şi să acţioneze, pentru a fi siguri că
angajamentele globale vor fi îndeplinite şi hepatitele virale vor fi eliminate până în anul 2030.
Obiectivul NOhep este de a implica peste 300 de milioane de oameni până în anul 2030, pentru a
accelera acţiunile necesare eliminării hepatitelor virale. Dacă acţionăm acum, vom salva 7 milioane de vieţi
până în anul 2030.
In 2016 conform OMS:
50% din oameni suferă de discriminare la locul de muncă1
50% din oameni nu sunt testaţi după descrierea simptomelor de hepatită2
1 din 3 oameni nu vorbesc cu familia, prietenii sau colegii despre boala lor3
cu puţin peste 1% din oameni au acces la tratament2 ,în timp ce există intervenţii salvatoare de vieţi1
100 de milioanede oameni ajung săraci din cauza costurilor îngrijirilor pentru sănătate4
38% dintre copii sunt vaccinaţi la naştere împotriva hepatitei B
5% dintre injecţii sunt efectuate cu dispozitive sigure
20 de ace sterile furnizate consumatorilor de droguri în fiecare an
39 de ţări care nu testează donatorii de sânge (1,2,3,4 World Health Organization, Draft global health sector strategy on viral
hepatitis 2016-2021, November 2015)

În scopul atingerii obiectivului NOhep de a ajunge la 300 de milioane de susţinători până în anul
2030, avem nevoie de ajutorul tuturor.Alăturaţi-vă mişcării globale şi fiţi parte din ceea ce face din
eliminarea hepatitelor virale următoarea noastră mare realizare.
1. ÎNREGISTRAȚI-VĂ: Accesați www.NOhep.org și înregistrați-vă în cadrul mișcării.
2. ÎNCĂRCAȚI activitățile pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei în harta de impact.
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3. Utilizați materialele Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei.
4. Adăugați logo-ul Nohep în materialele dumneavoastră.
Situaţia cazurilor de Hepatită acută în judeţul Hunedoara:
2012

2013

2014

2015

Primele 5 luni
din 2016

HEP A

81

94

101

198

12

HEP B

24

8

16

8

2

HEP C

3

1

3

3

2

HEP NON A NON B

13

10

9

9

2

Total

121

113

129

218

18

Situaţia cazurilor de Hepatită cronică în judeţul Hunedoara:
Cazuri noi
Hepatită cronică

2011

2012

2013

2014

2015

1.165

816

1.187

1.125

1.357

Actiunea de celebrare a Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei se va organiza:
în data de 28.07.2016, ora 13:00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Deva, în sala de festivităţi,
unde va avea loc o prezentare a campaniilor şi se vor distribui materiale pentru informare-educarecomunicare;
în data de 29.07. 2016, de la ora 10°° pâna la ora 11°°, în cortul amplasat la Direcţia de Sănătate
Publică Hunedoara (zona pietonală), unde se vor distribui materiale cu caracter informativ – educativ.
Cu această ocazie participanţii vor fi informaţi şi despre campaniile:
- „Luna Naţională a Informării despre Efectele Consumului de Alcool” – iulie 2016
- „Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân” (campanie care se va desfăşura în perioada 1-7
august, în maternităţile din cadrul spitalelor judeţului Hunedoara).

Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră!

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec.Mona Radu

MEDIC ŞEF DEPARTAMENT S.S.P.
Dr.Cecilia Birău
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