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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, în colaborare cu  Spitalul 

Municipal " Sf. Doctori Cosma şi Damian" Rădăuţi – sectia Boli infectioase, Scoala 

Postliceala Sanitara- Centrul de Studii "Ştefan cel Mare şi Sfânt - Bucovina" Rădăuţi, cu 

personalul medical si sanitar din sistemul judeţean de sănătate publică,  celebrează Ziua 

Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, în data de 28 iulie 2017.  
 

Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este un eveniment anual, cu atenţia 

mondială îndreptată asupra grupurilor de pacienţi şi persoanelor care trăiesc cu hepatita virală. 

Este o oportunitate globală de a sensibiliza şi de a induce o schimbare reală în prevenirea 

bolilor şi a accesului la testare şi tratament. 
 

La nivel mondial, 400 de milioane de persoane trăiesc cu virusurile hepatitei B şi C şi 

1,4 milioane mor anual din cauza acestor infecţii; 95% din oamenii care trăiesc cu hepatite 

virale nu ştiu că sunt infectaţi; 4.000 de persoane mor în fiecare zi, în timp ce există 

medicamente salvatoare de vieţi. 
 

La Adunarea Mondială a Sănătăţii din luna mai 2016, Statele Membre ale OMS au 

hotărât adoptarea primei Strategii de Eliminare a Hepatitei, cu obiective ambiţioase şi cu 

scopul de eliminare a hepatitelor virale până în anul 2030. 
 

 Tema campaniei din acest an este: ELIMINAREA HEPATITEI. 

Scopul campaniei este creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei în privinţa 

poverii uriaşe reprezentată de hepatitele virale şi îmbunătăţirea prevenirii bolilor şi a accesului 

la testare, tratament şi îngrijire. 

Pentru a accentua tema eliminării va fi continuată NOhep, o mişcare globală de 

eliminare a hepatitei virale, care uneşte oamenii şi oferă o platformă prin intermediul căreia 

aceştia să vorbească, să se implice şi să acţioneze pentru îndeplinirea angajamentelor globale 

şi eliminarea bolii până în anul 2030. 

Obiectivul NOhep este de a implica peste 300 de milioane de oameni până în anul 

2030, pentru a accelera acţiunile necesare eliminării hepatitelor virale. 

Dacă acţionăm acum, vom salva 7 milioane de vieţi până în anul 2030. 

În scopul atingerii obiectivului NOhep de a ajunge la 300 de milioane de susţinători 

până în anul 2030, avem nevoie de ajutorul tuturor. 

Celebrarea Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei –2017 în judeţul nostru are în 

vedere informarea populaţiei prin:  

▪ 2 august 2017 , orele 10 - 12- stand informativ în Parcul Central al municipiului 

Rădăuţi, unde cetatenii vor putea beneficia de consiliere, evaluare risc si recomandari 

de testare pentru hepatita virală tip B si C,  oferite de dr Angelica Popescu, medic 

primar, sef sectie  Boli Infectioase - Spitalul Municipal " Sf. Doctori Cosma şi 

Damian" Rădăuţi  

▪ Distributire stradala a materialelor informative (postere şi broşuri cu conţinut 

informativ)  prin elevii Scoalii Postliceale Sanitare- Centrul de Studii "Ştefan cel Mare 

şi Sfânt - Bucovina" Rădăuţi 

▪ distribuirea materialelor informative (postere şi broşuri cu conţinut informativ) prin 

reţeaua de medicină de familie şi asistenţi medicali comunitari, 

 

Alăturaţi-vă mişcării globale şi fiţi parte din ceea ce face din eliminarea hepatitelor 

virale următoarea noastră mare realizare. 
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