Безплатни и анонимни изследвания за хепатит В и С

КОГА – 15 октомври (понеделник) от 10,00 ч. до 15,00 ч.
КЪДЕ – Кърджали, бул. „България” (в близост до Паметник на Васил Левски)
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО?
Изследването е безплатно и анонимно и се извършва с капка кръв от пръста, а резултатите от него
се получават на място, в рамките на 10 до 15 минути след вземането на пробата. За провеждането на
изследването не съществуват ограничения за консумацията на храна и напитки. Всички, на
които изследването е отчело положителен резултат, ще бъдат насочвани за потвърдителна
диагностика от представител на „Хепасист“и „ХепАктив”, който да им обясни как могат да започнат
терапия.

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ИЗСЛЕДВАМ ЗА ХЕПАТИТ В И С?






при ранно откриване, хепатит С е напълно лечим, а хепатит В се поддържа чрез терапия;
хепатит В и С обикновено протичат без симптоми;
ако си над 45 години - една от големите рискови групи - потенциални носители на вируса на
хепатит C са хората, които преди 1992 г. са претърпели кръвопреливане или медицинска
манипулация. Тогава кръвта и кръвните продукти не са били изследвани за хепатит C и по
този начин голяма част от хората са се заразили без да знаят.
откриват се само чрез специални изследвания;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНИЦИАТИВАТА
Безплатната скринингова акция за хепатит В и С, която е под надслов „Скъсай с хепатита!”, е
част от кампанията за отбелязване на Световния ден за борба с хепатита 2018 г.
Целта на тези инициативи е да дадем възможност на хората за достъп до безплатно изследване за
хепатит С и до информация за начините за превенция и лечение на заболяването.
Акцията ще стартира с медийно събитие, в което ще вземат участие представители на
изпълнителната и местна власт, лекари и пациентски организации.

КОИ СМЕ НИЕ?
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА
"ХЕПАСИСТ" и СДРУЖЕНИЕ
“ХЕПАКТИВ” са
неправителствени пациентски
организация, които са създадени,
за да подпомагат засегнатите от
хепатит хора и да защитават
интересите на обществото в
борбата с хепатита.

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО ХЕПАТИТЪТ НЕ БЪДЕ ЛЕКУВАН?
Хепатит C (HCV) е заболяване, което засяга черния дроб, предава се по кръвен път, като е възможна
трансмисия и по перинатален път.
В момента в света има 71 млн. души с хепатит C, като огромна част от тях (около 80%) не са
диагностицирани. HCV е седмата причина за смъртност в света и първата за развитие на рак на
черния дроб.
В България се предполага, че около 100 000 души са болни, като само малка част от тях знаят за това,
защото заболяването в повечето случаи протича без симптоми. Пациентите се диагностицират късно и
над 20% от болните, които са заразени преди повече от 20 г., ще развият рак или цироза на черния дроб.
В България около 840 души умират всяка година от хепатит С и причинените от него усложнения.
При 74% от пациентите хепатит C засяга и други органи, освен черния дроб. Проучванията показват, че
могат да бъдат засегнати метаболитната, сърдечносъдовата и неврологичната система, както и други.
Хепатит В (HВV) е най-често срещаната сериозна чернодробна инфекция в света. Причинява се от
вируса на хепатит В, който атакува и уврежда черния дроб. В световен план два милиарда души (или
всеки трети) са били инфектирани някога, а повече от 250 милиона живеят с хронична инфекция. Около
1 милион вирусоносители годишно умират от усложнения. За България няма точни данни, но се
предполага, че заразените са около 200 000 души.
Вирусът на хепатит В (HBV) се предава по кръвен път (при хемодиализа, кръвопреливане, операции,
зъболекар, козметични процедури – ако инструментите не са били добре стерилизирани), сексуален
контакт без предпазни средства или от майка на новородено.

ВАЖНО!
ХЕПАТИТ С е лечим!
Днес лечението на хепатит С е безинтерфероново и перорално. Терапията продължава между 8 и 24
седмици, като протича без почти никакви нежелани лекарствени реакции, подходящи са за широк кръг
от пациенти, включително и такива с декомпенсирана цироза, на хемодиализа и т.н.
Благодарение на безинтерфероновите режими, които се поемат на 100% от НЗОК, пациентите могат да
постигнат излекуване между 95 -100%.

ХЕПАТИТ B е предотвратим!
Добрата новина е, че има безопасна ваксина, която дава поне 10-годишен имунитет; от 1992 г. насам е
сред задължителните ваксини още при раждането. В случай на инфекция, която от остра премине в
хронична (тоест човек е носител повече от 6 месеца), съществуват и ефективни медикаментозни
терапии, които потискат размножаването и разпространението на вируса, съответно ограничават вредата
върху черния дроб и появата на съпътстващи заболявания.

