UNOFFICIAL TRANSLATION
C hepatīta izskaušana Eiropā
“Mūsu vīzija par Eiropu bez C hepatīta”
Mēs, šīs deklarācijas parakstītāji, 2016. gada 17. februārī sanācām kopā Briselē, kur norisinās pirmais
Eiropas Savienības HCV politikas samits, kas veltīts C hepatīta izskaušanai Eiropā.


C hepatīts ir dzīvībai bīstama slimība. Tas skar miljoniem cilvēku visā Eiropā, un to raksturo augsta saslimstība
un priekšlaicīgas nāves draudi1..



Šodienas zinātniskie sasniegumi dod mums unikālu iespēju izskaust C hepatītu Eiropā, novēršot
nozīmīgus zaudējumus nāves gadījumu skaita un sociālo un ekonomisko izmaksu ziņā.



Īpašie C hepatīta radītie izaicinājumi prasa visaptverošu, uz cilvēkiem orientētu veselības aprūpes
sistēmas līmeņa pieeja šīs slimības izpratnei, profilaksei un integrētai aprūpei kopā ar visām
ieinteresētajām pusēm, apvienojot to dažādās prasmes un resursus vienotā reakcijā.

Mēs dalāmies vīzijā par to, ka C hepatīta izskaušanai līdz 2030. gadam2 nepieciešams, lai mēs:

1) padarītu C hepatītu un tā izskaušanu Eiropā par skaidru un ar pienācīgiem resursiem nodrošinātu
sabiedrības veselības prioritāti, kas jāīsteno, visos līmeņos izmantojot atbilstošus līdzekļus — sadarbību
starp atsevišķiem pilsoņiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pētniekiem, privāto sektoru,
pašvaldībām un valstu valdībām, Eiropas Savienības iestādēm, ieskaitot Komisiju, ECDC, EMCDDA, PVO
Eiropas reģionālo biroju un citas atbilstošas reģionālās iestādes;
2) nodrošinātu, ka pilsoniskās sabiedrības grupas un citas atbilstošas ieinteresētās puses tiek tieši iesaistītas
C hepatīta izskaušanas stratēģiju izstrādē un īstenošanā, izmantojot esošos labākās prakses piemērus un
vadlīnijas, kas izmantojamas kā tādu uz cilvēkiem orientētu un uz veselības sistēmu balstītu stratēģiju
pamats, kuras galveno uzmanību pievērš to īstenošanai vietējā līmenī;
3) padarītu integrētas aprūpes risinājumu izstrādi par C hepatīta izskaušanas stratēģiju pamatsastāvdaļu,
ņemot vērā konkrētus veselības sistēmas šķēršļus un citus izaicinājumus, kas saistīti ar C hepatīta infekcijas
pārvaldību;
4) pievērstu īpašu uzmanību saistībai starp C hepatītu un sociālo atstumtību un visu ar C hepatīta
izskaušanu saistīto aktivitāšu atbilstību cilvēka pamattiesību principiem, tostarp diskriminācijas
aizliegumam, vienlīdzībai, līdzdalībai un tiesībām uz veselību;
5) stiprinātu centienus saskaņot un uzlabot C hepatīta uzraudzību Eiropas Savienībā, lai ņemtu vērā C
hepatīta izskaušanas stratēģijās un izvērtētu tās;
6) ieviestu Eiropas nedēļu hepatīta problēmas apzināšanai (Pasaules hepatīta dienas nedēļa), lai intensīvi,
koordinēti vairotu informētību un īstenotu izglītojošus pasākumu visā Eiropā;
7) regulāri pārskatītu šajā manifestā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu un veicinātu manifesta
īstenošanu, izmantojot visas piemērotās iespējas.

------------PIEZĪME
Izstrādājot šo manifestu, tika ņemti vērā tālāk norādītie dokumenti:


World Hepatitis Summit (Pasaules Hepatīta samits), 2015. gada 2.–4. septembris, Glāzgova — saite




Glasgow Declaration on Viral Hepatitis (Glāzgovas deklarācija par vīrushepatītu), 2015. gada septembris — saite
World Health Assembly, Resolution 67.6 on Hepatitis (Pasaules Veselības asambleja,Rezolūcija Nr. 67.6 par hepatītu),
2014. gada 24. maijs — saite



WHO, Prevention and Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for Global Action (PVO,Vīrushepatīta infekcijas
profilakse un kontrole: pasaules mēroga pasākumu sistēma), 2012. gads — saite
World Health Assembly, Resolution 63.18 on Viral Hepatitis (Pasaules Veselības asambleja, Rezolūcija Nr. 63.18 par
vīrushepatītu), 2010. gada 21. maijs — saite
Hepatitis B and C Public Policy Association, High Level Meeting “Economic crisis and healthcare – ensuring access to
public health services: the case of hepatitis B and C (B un C hepatīta sabiedriskās politikas asociācijas samits
„Ekonomiskā krīze un veselības aprūpe — piekļuves sabiedrības veselības pakalpojumiem nodrošināšana: B un C
hepatīts”), 2014. gada 3.–4. jūnijs — saite
Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Hepatitis B and C in Mediterranean and Balkan
Countries (B un C hepatīta sabiedriskās politikas asociācijas samita konference par B un C hepatītu Vidusjūras un
Balkānu valstīs) 2012. gada 5.–7. septembris — link
Hepatitis B and C Public Policy Association, Summit Conference on Viral Hepatitis (B un C hepatīta valsts politikas
asociācijas samita konference par vīrushepatītu) 2010. gada 14.–15. oktobris, Brisele — saite








------------ATSAUCES
1
Saskaņā ar PVO aplēsēm C hepatīts PVO Eiropas reģionā ir skāris 14 miljonus cilvēku, un dažādos pārskatos ziņots, ka aptuveni
6 miljoni no viņiem dzīvo Eiropas Savienībā
2
Saskaņā ar PVO Globālās veselības nozares stratēģijas 2016.–2021. gadā projektu, 2015. gada novembris — saite

