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Светски ден за борба против хепатитот
ХЕПАТИТ.
ВРЕМЕ Е ЗА ТЕСТИРАЊЕ.
ВРЕМЕ Е ЗА ТРЕТИРАЊЕ.
ВРЕМЕ Е ЗА ИЗЛЕКУВАЊЕ.
Повеќе од 60% од случаите на рак на црниот дроб се поради
задоцнето тестирање и третирање на инфекциите со вирусниот
хепатит B и C
Вирусниот хепатит B и C се големи здравствени предизвици, кои напаѓаат 325
милиони луѓе во светот. Тие се суштинските причини за рак на црниот дроб, кој
води до 1.34 милиони смртни случаи секоја година.
Хепатитот B и C се хронични инфекции кои може да не покажуваат симптоми
долг период, понекогаш и со години или децении. Најмалку 60% од случаите на
рак на црниот дроб се должат на задоцнето тестирање и третман на вирусниот
хепатит B и C. Нискиот опфат на тестирање и третман е најважниот јаз што
треба да се реши за да се постигнат глобалните цели за елиминација до 2030
година.
СЗО ќе се фокусира на темата: "Тестирај. Третирај. Хепатит." по повод на
Светскиот ден за борба против хепатитот, 2018. Настаните и активностите на

СЗО може да се стремат кон постигнување на следните цели на глобално ниво,
во регионите и во земјите одделно:




Да се поддржи проширувањето на услугите за превенција, тестирање,
лекување и заштита, со посебен фокус на промовирање на препораките
на СЗО за тестирање и третман;
Да се претстават случаите со најдобри искуства и да се промовира
универзална здравствена покриеност на услугите за хепатит; и
Да се подобрат партнерството и финансирањето во борбата против
вирусниот хепатит

СЗО и Владата на Монголија ќе одржат серија настани во Улан Батор,
Монголија, за одбележување на Светскиот ден за борба против хепатитот 2018.
Во настаните ќе бидат ангажирани лидерите на високо ниво, застапниците и
претставниците на пациентите од глобални, регионални и национални
организации, истакнувајќи ги иновативните решенија и партнерства потребни за
зголемување на бројот на услугите за тестирања и третмани на хепатитот, како
и прославување на искуството на земјата во глобалниот одговор против
хепатитот.
Навременото тестирање и третман на вирусите хепатитис B и C може да спаси
животи.
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