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În urma campaniei de testare a APAH-RO și Institutului ”Marius Nasta”, 

Cartierele Ferentari și Sălăjan sunt potențiale focare de hepatită  

 

Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” și Asociația Pacienților cu Afecțiuni 

Hepatice din România (APAH-RO) au desfășurat, în perioada 15-26 iulie, o campanie de testare 
a tuberculozei și a hepatitelor B și C în mai multe locații din București.  

Au fost testate 316 persoane din cartierele Ferentari și Sălăjan, depistând 45 de pacienți 

cu hepatita C și 11 pacienți cu hepatita B. Cea mai tânără persoană depistată are 25 de ani, iar 

cea mai în vârstă are 82 de ani. Persoanele depistate cu hepatita C sunt, în majoritate, persoane 
tinere cu vârsta până în 40 de ani.  

Din experiența APAH-RO, numărul pacienților depistați este foarte mare comparativ cu 

datele înregistrate de asociație în alte campanii de testare. APAH-RO nu dorește să generalizeze 

problema, dar trage, încă o dată, un semnal de alarmă cu privire la aceste comunități 

defavorizate, aflate la risc, cu persoane în majoritate fără asigurări medicale. În aceste condiții, 

asociația are următoarele propuneri: 

• Stabilirea unor criterii clare pentru a desemna comunitățile aflate la risc 

• Derularea de campanii naționale în baza unor parteneriate dintre – autorități 

naționale&locale, medici specialiști, psihologi, ONG-uri, asistenți sociali, poliție  
(pentru a evita acte de violență în timpul acțiunilor de testare) 

• Înființarea unor centre de proximitate pentru urmărirea tratamentul celor 

diagnosticați 
Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) s-a alăturat campaniei și a intermediat 

comunicarea rezultatelor pentru persoanele utilizatoare de droguri care au fost depistate cu o 
formă de hepatită. ARAS și APAH-RO colaborează în diferite proiecte de informare și testare, 

dar și alte tipuri de acțiuni publice, pe baza parteneriatului încheiat acum doi ani.   
”Prin parteneriatul cu Institutul Marius Nasta ne reiterăm angajamentul față de cei aflați 

în situații socio-economice dificile. Aceștia au mare nevoie de ajutor în ceea ce privește starea 
lor de sănătate, respectiv în diagnosticarea unor afecțiuni grave care le afectează viață și care 

pot reprezenta un pericol și pentru cei din jur. Trebuie spus că în aceste zone regăsim persoane 

din grupurile aflate la risc – persoane în vârstă, persoane care folosesc droguri injectabile și 

lucrători sexuali. În plus, mulți dintre cei depistați nu au asigurări medicale. Este necesar să 

identificăm cu toții – autorități, medici, ONG-uri – soluții pentru a testa acești oameni, a-i 
include în tratament și a ne asigura că urmează terapia”,  a declarat Marinela Debu, președinte 

APAH-RO.  
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În România, circa 600.000 de români trăiesc cu hepatita C și aproximativ 800.000 suferă 

de hepatita C. În cursul anului trecut APAH-RO a testat peste 2.000 de persoane la nivelul 
întregii țări prin intermediul diferitelor campanii și acțiuni desfășurate. Conform unui sondaj 
realizat de APAH-RO în 2018, doar 30% dintre români s-au testat pentru depistarea afecțiunilor 

hepatice.  
Organizația Mondială a Sănătății recomandă testarea integrată pentru tuberculoză, HIV și 

hepatite virale. Potrivit OMS, tuberculoza este principala cauză de deces la nivelul persoanelor 

care trăiesc cu HIV, generând anual aproximativ 400.000 de decese. Datele OMS arată că la 

sfârșitul anului 2015, 10,4 milioane de persoane aveau tuberculoză, 36,7 milioane aveau HIV, 
256 milioane aveau hepatită cronică B și 71 milioane aveau hepatită cronică C. Un semnal de 
alarmă este dat de faptul că foarte puțini își cunosc situația medicală, statisticile arătând că 

aproximativ 60% dintre cei care trăiesc cu HIV au fost diagnosticați și doar 55% dintre pacienții 

cu tuberculoză au fost testați pentru HIV în anul 2015. În ceea ce privește hepatita, accesul la 

testare este limitat, la nivelul anului 2015 doar 9% dintre cei care trăiesc cu hepatita B și 20% 

dintre cei care trăiesc cu hepatita cronică C erau conștienți de infectare.  
 

*** 

 
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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