Světový den hepatitidy 28. 7.
Světový den hepatitidy (World Hepatitis Day) byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
v roce 2010 a od té doby si jej připomínáme každoročně 28. července. Toto datum nebylo vybráno
pro Světový den hepatitidy náhodně. 28. července 1925 se narodil americký lékař Baruch Blumberg,
jehož nejvýznamnějším počinem bylo odhalení viru hepatitidy B a následně vývoj vakcíny proti této
nemoci.
Světový den hepatitidy má za cíl rozšířit povědomí o virových hepatitidách, o jejích druzích, o
možnostech jejich přenosu a také o prevenci a léčbě tohoto celosvětově rozšířeného onemocnění.
Hepatitida, v hovorové řeči známá pod pojmem žloutenka, je obecné označení pro zánětlivé
onemocnění jater. Ve světě se toto onemocnění vyskytuje v 5 typech, označovaných písmeny A až E.
V České republice jsou nejrozšířenější typy A, B a C.
(Zdroj: WHO v ČR, SZÚ)
Informace o hepatitidách, zejména o virové hepatitidě typu C naleznete zde:
http://www.virova-hepatitida.cz/
http://www.who.int/hepatitis/en/

Světový den hepatitidy 2017 – ODSTRAŇTE HEPATITIDU/ELIMINATE HEPATITIS
U příležitosti světového dne hepatitidy (WHD) dne 28. července se svět spojuje ve snaze ovlivnit
životy více než 300 milionů lidí a bojuje za odstranění virové hepatitidy do roku 2030.
Více informací o letošní kampani Světový den hepatitidy 2017 naleznete zde:
http://www.worldhepatitisday.org/en/about-us
Proč je světový den hepatitidy důležitý?
Virová hepatitida je jednou z hlavních příčin úmrtí na celém světě, což představuje 1,34 milionu úmrtí
ročně - to je tolik jako HIV/AIDS, tuberkulóza nebo malárie. Virus hepatitidy B a hepatitidy C
způsobují celosvětově až 80 % případů rakoviny jater.
Virová hepatitida se nevyskytuje v jednom místě ani v jedné skupině lidí; je to opravdu globální
epidemie, která může postihnout miliony lidí, aniž by si to uvědomovali. V současnosti si 90 % lidí
žijících s hepatitidou B a 80 % žijících s hepatitidou C neuvědomuje jejich závažnost. To může mít za
následek riziko vzniku smrtelného onemocnění jater v určitém období života a v některých případech
riziko nevědomého přenosu infekce na další osoby.
S dostupností účinných vakcín a léčbou hepatitidy B a léčbou hepatitidy C lze dosáhnout eliminace
virové hepatitidy, je však nutná větší informovanost a porozumění nemoci a rizikům, stejně jako
přístup k levnější diagnostice a léčbě.
Světový den hepatitidy představuje ideální příležitost: příležitost spojit se a zviditelnit význam
onemocnění virovou hepatitidou mezi veřejností, světovými médii a celosvětovou zdravotní
agendou.
Na 69. Světovém zdravotnickém shromáždění v Ženevě přijalo 194 vlád globální strategii WHO pro
virovou hepatitidu, která vytyčuje cíl - odstranit hepatitidu B a C v následujících 13 letech.

Na podkladě této strategie vzniklo „NOhep“ - první globální hnutí usilující o odstranění virové
hepatitidy do roku 2030.
Odstranění virové hepatitidy není jen cílem veřejného zdraví - je to individuální cíl pro miliony mužů,
žen a dětí na celém světě. Virovou hepatitidou může být postižena každá osoba, proto my všichni
máme za úkol podílet se na jejím odstranění.
Každý z nás může přispět k odstranění hepatitidy prostřednictvím kampaně #ShowYourFace.
#ShowYourFace je personalizovaná fotografická kampaň Polaroid zaměřená na jednotlivé lidské
tváře, která zdůrazňuje, že hepatitida je aktuální pro všechny, všude na světě a že pomoc při jejich
eliminaci je něco, co můžeme všichni podpořit. Společně můžeme dát lidskou tvář odstranění virové
hepatitidy. https://www.facebook.com/WorldHepatitisDay
Jednotlivé lidské tváře jsou doprovázeny výroky I AM, silnými osobními zprávami, jejichž cílem je, aby
se lidé cítili silně propojeni a chápali svou roli a podíl na odstranění hepatitid.
Zdroj:
http://www.worldhepatitisday.org/en/2017-campaign

