28. červenec - Světový den hepatitidy
Světový den hepatitidy (World Hepatitis Day) byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací v roce
2010 a od té doby si jej připomínáme každoročně 28. července. Světový den hepatitidy má za cíl
zvýšit povědomí o virových hepatitidách, upozornit na závažnost těchto onemocnění a podpořit další
kroky k prevenci, diagnostice i léčbě.
Hepatitida (v hovorové řeči často označovaná pojmem „žloutenka“) je obecné označení pro zánětlivé
onemocnění jater. Ve světě se toto onemocnění vyskytuje v 5 typech, označovaných písmeny A, B, C,
D, E. V České republice jsou nejrozšířenější typy virové hepatitidy A, B a C.
WHO (Světová zdravotnická organizace) a ECDC (Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí)
zaměřují pozornost především na hepatitidu B a C, které způsobují ve světě 1,3 milionu úmrtí ročně,
tedy více než HIV/AIDS, malárie a TBC. Hepatitida B a C jsou odpovědné za 2 z 3 úmrtí na rakovinu
jater. Z 325 milionů lidí, kteří ve světě žijí s virovou hepatitidou, 290 milionů (což je 9 z 10) žije
s hepatitidou B nebo hepatitidou C, aniž by o tom věděli.
S dostupností účinných vakcín a léčbou hepatitidy B a hepatitidy C lze dosáhnout eliminace virové
hepatitidy, je však nutná větší informovanost a porozumění nemoci i rizikům, stejně jako i přístup
k levnější diagnostice a léčbě. V roce 2016 přijalo 194 vlád ve světě globální strategii Světové
zdravotnické organizace pro léčbu virové hepatitidy, která má za cíl odstranit hepatitidu B a C do
roku 2030. Světová aliance pro hepatitidu (World Hepatitis Alliance) proto zahajuje tříletou
celosvětovou kampaň „Najděte chybějící miliony“, zaměřenou na zvyšování povědomí o virové
hepatitidě a řešení hlavních překážek diagnostiky, s cílem dosáhnout pokroku v eliminaci hepatitidy o
30 % do roku 2020.

Obrázek dostupný z: http://www.worldhepatitisalliance.org

Zdroj:
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Další odkazy k problematice virových hepatitid:
http://www.szu.cz/tema/prevence/hepatitidy-1
http://www.virova-hepatitida.cz/
leták Hepatitidy, SZÚ Praha:
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/hepatitidy.pdf
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