Teste sponsorizate pentru virusul hepatitelor B şi C, de Ziua
Mondială de Luptă împotriva Hepatitei
Joi, 27 iulie 2017
Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor Virale, 28 iulie, este marcată de cinci laboratoare
de analize medicale din judeţul Suceava prin testarea pentru virusurile hepatitice B şi C la un preţ accesibil,
de 60 de lei pentru ambele teste, a persoanelor interesate să afle dacă sunt contaminate cu aceste
virusuri. Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, dr. Irina Badrajan, a declarat că cele cinci
laboratoare – Synevo, Dorna Medical, Biotest, Bethesda şi Alpha Servicii Medicale vor efectua peste 100
de astfel de teste.

Fig. 1 - Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, dr. Irina Badrajan
Dr. Badrajan a explicat că testarea pentru virusurile hepatitice este o modalitate de a preveni
transmiterea infecţiei virale, dar şi de a oferi posibilitatea persoanelor infectate să aibă acces la tratament.
În opinia medicului, decidenţii din sistemul sanitar românesc ar trebuie să adopte măsuri pentru
depistarea gratuită a hepatitelor virale de tip B şi C, mai ales la grupurile de risc, din care fac parte
persoanele care primesc în mod frecvent sânge sau produse de sânge, pacienţii dializaţi sau cei care au
suferit un transplant, persoanele aflate în detenţie, persoanele care folosesc droguri administrate
intravenos, persoanele care convieţuiesc cu un partener infectat cronic cu virus hepatitic B sau C,
persoanele care au parteneri sexuali multipli, copii născuţi din mame infectate cronic cu virus B sau C,
angajaţii din serviciile de sănătate sau cei care, prin natura profesiei lor, sunt expuşi la sânge sau produse

de sânge, dar şi călătorii care nu au schema de vaccinare completă, atunci când călătoresc într-o zonă
endemică pentru virus B sau C.
Pe lângă oferta de testare la preţuri accesibile, Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei va fi
marcată şi prin organizarea unor activităţi de informare şi consiliere în Parcul Central din Rădăuţi, prin
distribuirea de pliante şi afişe informative prin reţeaua de medicină primară şi prin asistenţii medicali
comunitari.
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava informează, printr-un comunicat de presă, că
autorităţile sanitare, în colaborare cu secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Municipal Rădăuţi şi cu Şcoala
Postliceală Sanitară - Centrul de Studii "Ștefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina", din aceeaşi localitate, vor
organiza mai multe astfel de activităţi.
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