APAH-RO sprijină Ministerul Sănătății în implementarea
Planului național pentru controlul hepatitelor virale

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România a participat, în calitate de partener,
la evenimentul de lansare al Planului-cadru național pentru controlul hepatitelor virale, plan
elaborat de Ministerul Sănătății în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea,
European Liver Patients` Association a sprijinit acest demers extrem de important pentru
România în atingerea obiectivului de eliminare a hepatitelor virale până în 2030.
Existența unui plan național prin care să fie gestionată problema hepatitelor a fost unul dintre
obiectivele asumate și promovate de APAH-RO încă de la înființare, acum 10 ani. Elaborarea
planului actual demonstrează dorința autorităților de a îmbunătăți situația României în acest
domeniu. De altfel, deciziile implementate în ultimii doi ani au adus multe lucruri bune, în
special pe partea de prevenție și în tratarea hepatitei C.
”În calitatea de reprezentant al pacienților, dar și de pacient, pot spune că măsurile adoptate
arată respectul pentru noi cei care ne confruntăm cu această boală. Vocea noastră este auzită,
iar cerințele noastre sunt luate în considerare la modul cel mai serios. Cred cu toată sinceritatea
că noi, pacienții, suntem cea mai bună ”sursă de informații” pentru autorități în ceea ce privește
orice decizie privind hepatitele. De aceea, succesul și eficiența acestui Plan vor fi date și de
feedback-ul primit de la pacienți. Am fost permanent consultanți pe toată perioada elaborării
acestui plan. Același lucru sperăm să se întâmple și odată cu punerea sa în aplicare,” a declarat
Marinela Debu, președinte APAH-RO.
Asociațiilor de pacienți, fie că vorbim de cele direct implicate precum APAH-RO sau de cele
care au legatură cu problematica hepatitelor, precum ARAS sau CARUSEL, le revin câteva
sarcini deosebit de importante în succesul implementării:
o Informarea permanentă a pacienților – cel mai important rol
o Încurajarea de a se testa
o Consilierea celor depistați în ceea ce privește tratamentul și modul de viață
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o Lupta contra dezinformării, fie că vorbim de situația curentului antivaccinare sau
tipuri de informații false care apar în spațiul public
o Legătua dintre pacient-medic-autorități
o Dezvoltarea de programe menite să descurajeze stigmantizarea pacienților cu
afecțiuni hepatice – în comunitate și la locul de muncă
Așteptarea cea mai mare în urma punerii în aplicare a acestui plan este să funcționeze
eficient traseul depistare precoce-tratare imediată a pacientul.
Prin intensificarea testării obiectivul este o depistare în faze incipiente a afecțiunilor
hepatice. Începerea imediată a tratamentului înseamnă limite puse răspândirii bolii în
societate și respect pentru viața fiecărei persoane depistate. În același timp se evită costurile
suplimentare la nivelul sistemului de sănătate, nemaifiind nevoie să se trateze complicații
precum ciroza sau cancerul hepatic.
Acest sistem nu trebuie aplicat doar în cazul hepatitei C, ci în toate tipurile de hepatită.
Prevenția (informare și vaccinare) și accesul la tratament trebuie să fie țintele permanente.
”Acest Plan reprezintă un pas înainte și mi-aș dori să putem deschide public și o altă
dezbatere, cea privind categoriile aflate la risc și accesul acestora la testare și tratament.
Cred că discutăm prea puțin despre cei fără asigurări medicale, despre cei cu o situație
socio-economică problematică, despre cei care locuiesc în localități izolate sau în care nu
există acces imediat la servicii medicale, despre lucrătorii sexuali sau despre consumatorii
de droguri. Îmi doresc să ne reîntâlnim la sfârșitul anului cu toții și să vorbim despre
rezultatele acestui Plan național,” a mai precizat Marinela Debu.
APAH-RO are mai multe parteneriate, atât cu alte asociații de pacienți, cât și cu autorități
naționale și locale, obiectivul fiind de-a avea cât mai mulți aliați în lupta împotriva
hepatitelor, o luptă a întregii societăți globale, nu doar a pacienților și a famililor acestora.
Asociația este activă la nivel european prin apartenența la ELPA, fapt care i-a oferit, de-a
lungul timpului, accesul la expertiza unor specialiști de renume internațional în ceea ce
privește gestionarea problematicii hepatitelor.
Acest eveniment a fost posibil cu sprijinul companiilor Abbvie, MSD și Gilead.
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***
APAH-RO este o entitate neguvernamentală, înfiinţată în 2009, la initiaţiva unui grup de pacienţi din
întreaga ţară. Cu sloganul „Pentru drepturile tale!”, organizaţia militează pentru creşterea gradului
de depistare şi accesul la tratament. Organizaţia militează pentru creşterea accesului la tratament a
pacienţilor cu afecţiuni hepatice, desfăşurând activităţi de informare şi sprijin în rândul pacienţilor
cu afecţiuni hepatice, a membrilor familiilor, întruniri cu scopul de a sensibiliza în ceea ce priveşte
importanţa depistării cât mai rapide a hepatitelor cronice virale şi a importanţei tratamentului făcut
la timp, ţinând cont strict de recomandările medicilor. www.hepato.ro
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