Светски дан борбе против хепатитиса
28. jул 2018. године
Елиминишимо хепатитис
Према проценама СЗО, 325 милиона људи широм света погођено је вирусним
хепатитисима Б и Ц. Ове хроничне инфекције могу годинама остати неоткривене и
представљати ризик за настанак карцинома јетре. Због тога су одговорне за 1,34 милиона
смртних случајева годишње, што се може упоредити са смртним случајевима изазваним
туберкулозом и ХИВ-ом заједно.
Овогодишња кампања обележавања Светског дана хепатитиса има за циљ да здравствене
раднике и друге стручњаке, али и и све особе у ризику подсети на важност превенције и
раног откривања и могућности лечења ових инфекција како би се допринело постизању
главног циља прве Глобалне иницијативе стратегије 2016-2021: Елиминиација вирусних
хепатитиса.
Епидемиолошке карактеристике вирусних хепатитиса у Нишавском и Топличком
округу
У 2017. години пријављено је 13 случајева акутног и 8 хроничног хепатитиса Б. Код свих
оболелих обољење је имало повољни исход. У истој години откривено је и пријављено 28
нових случајева носилаштва антигена вируса хепатитиса Б. Регистровани број оболелих од
акутног хепатитиса Б показује пад у последњих шест година, док број носилаца антигена
вируса хепатитса Б показује пораст у последње три године. Спровођење обавезне
имунизације новорођене деце, и осталих категорија са посебним ризиком, најзначајнија је
мера превенције ове болести.
У 2017. години, пријављена су два случаја акутног хепатитиса Ц, 9 хроничног хепатитиса
Ц и 36 носилаштва антитела на вирус хепатитиса Ц. У 2017. години није регистрован ни
један оболели са смртним исходом. Регистровани број особа оболелих од хроничног
хепатитиса Ц је последњих пет година значајно нижи у односу на ранији период (49
оболелих 2014.године), док је број носилаца антитела на вирус хепатитиса Ц у порасту
последње три године.
У 2017.години, на територији Нишавског и Топличког округа, пријављено је 9 особа
оболелих од хепатитиса А. Након епидемијског таласа, који је имао врх у 2007. години, са
798 оболелих, и 2008. години, са 1329 оболелих, ово обољење има опадајући тренд, са
изузетком 2012.године са 223 оболелих. Побољшање хигијенских и социјално економских услова, осигурање здравствено безбедне хране и воде за пиће, и друге
превентивне мере значајне су за смањење броја оболелих од хепатитиса А.
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