Светски дан борбе против хепатитиса
28. jул 2018. године
У складу са слоганом СЗО, наша земља и ове године обележава Светски дан хепатитиса.
Планиране активности ће се реализовати у сарадњи мреже ИЈЗ/ЗЈЗ, Удружења пацијената
са болестима јетре „Хронос” и Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут”.
У ИЈЗ Ниш биће омогућено бесплатно саветовање и тестирање брзим тестовима на
хепатитис Ц без лекарског упута свим заинтересованим грађанима, при чему ће резултати
тестирања бити доступни за 30 минута. Тестирање ће се обављати од 9-12 часова у
просторијама Центра за контролу и превенцију болести.

Епидемиолошке карактеристике вирусних хепатитиса у Нишавском и Топличком
округу

У 2018. години пријављено је 13 случајева акутног и 7 хроничног хепатитиса Б. Код свих
оболелих обољење је имало повољни исход. У истој години откривен је и пријављен 21
нови случај носилаштва антигена вируса хепатитиса Б. Регистровани број оболелих од
акутног хепатитиса Б је исти као претходне године, док је број носилаца антигена вируса
хепатитса Б мањи. Спровођење обавезне имунизације новорођене деце, и осталих
категорија са посебним ризиком, најзначајнија је мера превенције ове болести.
У 2018. години, пријављено је 25 случајева акутног хепатитиса Ц, 13 хроничног
хепатитиса Ц и 39 носилаштва антитела на вирус хепатитиса Ц. У 2018. години није
регистрован ни један оболели са смртним исходом. У односу на претходну годину број
оболелих особа је већи за све три дијагнозе хепатитиса Ц. У општини Ниш пријављено је
епидемијско јављање акутног хепатитиса Ц.
У 2018.години, на територији Нишавског и Топличког округа, пријављено је 27 особа
оболелих од хепатитиса А, што је 3 пута више у односу на претходну годину. 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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