UNOFFICIAL TRANSLATION
A hepatitis C megszüntetése Európában
„Jövőképünk a hepatitis C-mentes Európáért”
Mi, a jelen nyilatkozat aláírói az első Európai Uniós HCV Irányelvek Csúcstalálkozója alkalmából gyűltünk
össze Brüsszelben 2016. február 16-án, és kötelezettséget vállalunk a hepatitis C Európában való
megszüntetésére.


A hepatitis C életveszélyes betegség; egész Európában emberek millióit érinti, és jelentős
halandósághoz és korai elhalálozáshoz vezet1.



Korunkban a tudományos áttörések egyedülálló lehetőséget kínálnak arra, hogy Európában
megszüntessük a hepatitis C betegséget, s ily módon csökkentsük a halálozást, valamint az ezzel
kapcsolatos társadalmi és gazdasági károkat.



A hepatitis C specifikus kihívásai holisztikus, emberközpontú, az egész egészségügyi rendszerre
kiterjedő szemléletet követelnek meg a betegség tudatosításával, megelőzésével és integrált
kezelésével szemben, amelynek során az egységes fellépés érdekében minden szereplőnek hozzá
kell járulnia sokszínű ismereteivel és erőforrásaival.

Osztozunk abban a jövőképben, hogy a hepatitis C Európában 2030-ra2 történő megszüntetéséhez az
alábbiakra lesz szükség:
1) A hepatitis C és annak Európában való megszüntetése kapjon egyértelmű és erőforrásokkal kellően
támogatott közegészségügyi prioritást, minden szinten megfelelő eszközökkel kerüljön végrehajtásra – az
egyes polgárok, civil szervezetek, kutatók, a magánszektor, önkormányzatok és nemzeti kormányok, az
Európai Unió intézményei közti együttműködés révén – ide értve a Bizottságokat, az ECDC-t, az EMCDDA-t,
a WHO Európai Regionális irodáját, és más illetékes regionális testületeket;
2) Gondoskodni kell róla, hogy a betegek, a civil szervezetek és más illetékes szereplők közvetlenül
bevonásra kerüljenek a hepatitis C megszüntetésére irányuló stratégiák kidolgozásába és megvalósításába,
a meglevő legjobb gyakorlat példái és irányelvei szolgáljanak az olyan emberközpontú egészségügyi
rendszerre alapozott stratégiák alapjául, amelyek a helyi szinten történő személyre szabott megvalósításra
helyezik a hangsúlyt;
3) Az integrált ellátási csatornák fejlesztése legyen a hepatitis C megszüntetését szolgáló stratégiák
központi eleme, figyelembe véve az egyes egészségügyi rendszerek korlátait és a hepatitis C fertőzés
kézben tartásával kapcsolatos más kihívásokat;
4) Különös figyelmet kell fordítani a hepatitis C és a társadalom peremére szorulás közötti kapcsolatokra,
valamint arra, hogy a hepatitis C megszüntetésével kapcsolatos minden tevékenység összhangban legyen
az alapvető emberi jogi elvekkel, többek között a diszkriminációmentességgel, az egyenlőséggel, a
részvétellel és az egészséghez való joggal;

5) Növelni kell a hepatitis C egész Európai Unión belül történő megfigyelésének összehangolására és
fokozására, a tájékoztatásra és a hepatitis C megszüntetésére irányuló stratégiák értékelésére tett
erőfeszítéseket;
6) Be kell vezetni az Európai Hepatitis Tudatosság Hetét (a Hepatitis Világnap hete) intenzív, összehangolt
tudatosságerősítő és oktatási tevékenységek egész Európában való megtartására;
7) Rendszeresen értékelni kell a jelen kiáltványban lefektetett célkitűzések és célok elérését és minden
releváns lehetőséget meg kell ragadni a kiáltvány népszerűsítésére.
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HIVATKOZÁSOK
1
A WHO becslése szerint a WHO Európai Régiójában 14 millió embert érint a hepatitis C, és számos forrás arról számol be, hogy
ebből mintegy 6 millióan az Európai Unióban élnek.
2
Összhangban a WHO 2016-2021 közötti Egészségügyi szektorra vonatkozó globális stratégiájának tervezetével, 2015. november
– link

