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Cine suntem?

➢ Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) este o

organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în mai 2009, la iniţiativa unui grup de pacienţi

din întreaga ţară

➢ Filiale și centre zonale: Alexandria, Arad, Brașov, București, Iași, Cluj

➢ Milităm pentru:

➢ Instituirea unui program de depistare precoce a afecțiunilor hepatice (screening)

➢ Accesul, nediscriminatoriu, la tratament al pacienților cu hepatită cronică

➢ Asigurarea măsurilor de prevenție (vaccinul împotriva hepatitei B)

➢ Creșterea gradului de conștientizare privind afecțiunile hepatice

➢ Gratuitatea analizelor prin care se monitorizează hepatita cronică

➢ Membră a:



Prevalența hepatitei la nivel european

➢ La nivelul regiunii europene OMS, se estimează că 13,3 milioane de persoane trăiesc 

cu virusul hepatitic B, iar 15 milioane trăiesc cu virusul hepatitic C

➢ Anual, hepatitele B și C generează peste 120.000 de decese (la nivelul regiunii 

europene OMS), principalele cauze fiind ciroza hepatică și cancerul

➢ Hepatita B este responsabilă pentru 26% din decesele asociate cirozei (la nivel 

global) și pentru 37% din decesele asociate cancerului hepatic

➢ Hepatita C este responsabilă pentru 29% din decesele asociate cirozei (la nivel 

global) și pentru 42% din decesele asociate cancerului hepatic

➢ Prezența hepatitelor B și C este obișnuită în cazul persoanelor aflate în grupele de risc 

și în rândul celor care trăiesc cu HIV, deoarece aceste virusuri se transmit prin 

modalități similare transmiterii HIV – consumul de droguri injectabile și sex neprotejat

➢ Testarea periodică este esențială pentru diagnosticarea timpurie, respectiv pentru 

creșterea șanselor la viață 



➢ Testarea reprezintă o necesitate în contextul indicațiilor OMS privind eliminarea

hepatitelor virale până în 2030 

➢ Hepatita B beneficiază de vaccin care însă nu este accesibil tuturor categoriilor aflate la

risc în România

➢ Virusul hepatitei B este de 100 de ori mai infecțios decât HIV și de 10 ori mai mult 

decât cel al hepatitei C

➢ În prezent, nu există vaccin împotriva hepatitei C

➢ De multe ori, hepatita C acută nu prezintă niciun fel de simptome – diagnosticarea 

se face în faze avansate ale bolii

➢ Avem o prevalență fruntașă în Europa și printre primele 10 în lume a infecției 

cu HVC

De ce este nevoie de testare....



➢ Consideră că nu este necesar pentru că nu prezintă simptome îngrijorătoare

➢ Consideră că riscul de infectare este mic

➢ Lipsa fondurilor la nivelul furnizorilor de servicii medicale

➢ Frica de stigmatizare

Ce îi oprește pe oameni să se testeze...



Campania APAH-RO – testare (mai 2018)

➢ Campania de testare demarată în luna mai 2018, în rândul persoanelor defavorizate 

din mai multe regiuni ale României – județele: Suceava, Cluj, Giurgiu și Brașov

➢ Obiectivul APAH-RO a fost acela de a identifica ”miile de pacienți” care intră cu 

greu în circuitul medical din diverse motive – accesul redus la servicii medicale, 

lipsa asigurărilor medicale, lipsa unei educații privind prevenția etc. 

➢ Din cele 420 de teste efectuate s-au descoperit 11 pacienți cu hepatita C, 20 de 

pacienți cu hepatita B (1 pacient cu hepatita B+D).

➢ Peste 50% din cei testați sunt persoane cu venituri reduse sau fără asigurare 

medicală



✓Doar prim implementarea conceptului 

”test&treat” se vor vedea rezultate în cea 

mai scurtă perioadă, atât din punct de 

vedere medical, dar și financiar. 

✓Odată ce un pacient este depistat, sistemul 

românesc trebuie să-i asigure tratamentul 

necesar, altfel continuă să rămână un 

factor de ris pentru întreaga societate!



10 LUCRURI DESPRE HEPATITELE 

VIRALE (OMS)

1.Hepatitele virale B și C reprezintă provocări 

majore pentru sănătate

2.Hepatitele virale B și C reprezintă cauza 

cancerelor hepatice

3.Testarea și tratamentul la timp pot salva vieți

4.Hepatitele virale pun o povară economică 

imensă asupra familiilor

5.În ultimii 15 ani, din ce în ce mai mulți oameni 

și-au pierdut viața din cauza hepatitelor virale

6.Hepatitele virale au devenit un ucigaș major din 

cauza lipsei de atenție la nivel global

7.În același timp, alți oameni se infectează cu 

virusuri hepatitice

8.Hepatitele îi atacă pe cei mai vulnerabili

9.Hepatitele pot fi prevenite, diagnosticate, tratate 

și chiar vindecate

10.Poți ajuta la eliminarea hepatitelor



Contact: Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România

www.hepato.ro

Președinte: Marinela Debu

E-mail: hepatobv@gmail.com | roapah@gmail.com

Telefon: 0721 304 160

http://www.hepato.ro/

