În cadrul campaniei ”Săptămâna românească a testării”,

10% dintre persoanele testate au fost depistate cu o formă de hepatită

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) a testat, în mod
gratuit, aproximativ 300 de persoane din patru județe în cadrul celei de-a doua ediții a
”Săptămânii românești a testării”, parte a ”Spring European Testing Week”, desfășurată la finalul
lunii mai.
Acțiunile de testare au avut loc în următoarele localități:
• judetul Cluj, comuna Mihai Viteazu și satele limitrofe: Cheia, Cornești, Moldovenești
• județul Neamț, orașul Roman
• județul Bacău, orașul Bacău
• Județul Ilfov, orașul Pantelimon
Pentru aproximativ 10 % dintre persoanele testate există suspiciunea infecției cu o formă de
hepatită. Astfel, au fost înregistrate 19 teste pozitive pentru hepatita C și 9 teste pozitive pentru
hepatita B. Rezultatele urmează să fie confirmate în urma unor analize de sânge detaliate.
”Întotdeauna rezultatele testărilor realizate de noi sunt mai mari decât datele medii
înregistrate la nivelul țării deoarece campaniile noastre se desfășoară în comunități care se
confruntă cu probleme sociale, economice, legate de contextul georgrafic sau cu acces dificil la
servicii medicale. Asociația încearcă să vină în ajutorul acestor pacienți și, în același timp, să
reducă riscul de respândire prin monitorizarea focarelor de infecție”, a declarat Marinela Debu,
președintele APAH-RO.
Pacienții depistați primesc asistență psihologică din partea asociației, informații despre un stil
de viață sănătos, dar și îndrumări către medicul specialist pentru a începe tratamentul. De
asemenea, aparținătorii pacienților sunt încurajați să se informeze și să se implice în campaniile
de informare și testare prin înscrierea în grupurile de suport alături de pacienți.
APAH-RO încurajează întreaga populație, dar mai ales grupurile aflate la risc să meargă să
se testeze cu atât mai mult cu cât, încă de anul trecut, medicul de familie are posibilitatea să ofere
trimitere pentru analizele de testarea a hepatitelor, acestea fiind decontate în pachetul de bază. De
asemenea, APAH-RO face un apel la medicii de familie să trimită spre testare pacienții asupra
cărora există suspiciuni.
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În cursul anului trecut, APAH-RO a testat peste 2.000 de persoane prin intermediul
diferitelor acțiuni desfășurate. Asociația susține și este implicată în mai multe campanii și
programe de testare la nivelul întregii țării și în anul 2019. În ianuarie, APAH-RO, în parteneriat
cu autoritățile locale din comuna Cumpăna, județul Constanța, a demarat o campanie de
microeliminarea a hepatitelor. De asemenea, din martie, asociația are un parteneriat cu Societatea
Română de Gastroenterologie și Hepatologie pentru testarea hepatitei C.
Acțiunile din această săptămână reprezintă încă un instrument în atingerea obiectivului OMS
de eliminare a hepatitelor virale până în 2030. În România sunt circa 600.000 de români care
trăiesc cu hepatita C și aproximativ 800.000 trăiesc având hepatita C. Potrivit Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS), hepatitele virale B și C afectează 325 de milioane de oameni din
întreaga lume.
***
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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