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• Dünyada 1.4 milyon, Türkiye’de yaklaşık 20 bin kişi her yıl hepatit B ve
hepatit C’ye bağlı karaciğer sirozu ve kanserinden ölüyor.
• Halbuki her iki infeksiyonun tanısı çok kolay ve tedavisi mümkün…
• Hepatit B için koruyucu, etkili ve güvenilir aşılar var. Hepatit B hastaları için
güçlü antiviral etkili ilaçlarla tedavi mevcut.
• Hepatit C tedavisi tıp tarihinin en başarılı öykülerinden birisi. Ağızdan alınan
ilaçlarla virusu yok eden kalıcı tedavi (kür) hemen her hastada mümkün.
• Sosyal Güvenlik Kurumu doktor raporu ile bu ilaçları ücretsiz sağlamaktadır.
• Hedef, dünyada ve ülkemizde hepatit B ve hepatit C hastalarının hepsine tanı
koymak ve gereken hastaların tamamını tedavi etmektir.
• Erken tanı ve tedavi sayesinde siroz ve karaciğer kanseri gelişmesi önlenecek
ve insanlarımız normal yaşama devam edecektir.
• Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı ve başta Türk
Karaciğer Vakfı (TKCV) ve Hep-Yaşam Derneği olmak üzere, viral hepatitle
ilgilenen STK’lar bu konuda başlatılan “Viral Hepatitlerin Eliminasyonu 2030”
kampanyasına büyük destek vererek katıldılar.
• Maalesef hala dünyada ve Türkiye’de viral hepatitli hastaların en az %80’i
hastalığından habersiz. Bu hastalar uzun vadede siroz ve kanser olma riski
altında ve aynı zamanda başkaları için bir bulaş kaynağı.
• SONUÇ: Her türlü tedavi olanaklarına sahibiz, ülkemizin her köşesinde
yapılabilen basit kan testleri ile hepatit B ve C tanısı konabilir. Buna rağmen
tedavi alması gereken hastaların sadece %10’una ulaşabilmiş durumdayız.
• 2019’da tedavi olması gereken hepatit C hastası en az 10.000 kişi iken,
ulaşılan rakam bunun yarısıdır. Hepatit B’de durum daha vahimdir.
• Herkes; öncelikle erişkinler, mutlaka hepatit B ve C testlerini yaptırmalı, testi
pozitif olanlar uzman hekime başvurmalı ve gerekiyorsa tedavi olmalıdır.
Erken tanı ve tedavi siroz ve kanser gelişimini önler, yaşam kurtarır.
• “HAYDİ TÜRKİYE, HERKES HEPATİT B ve HEPATİT C TESTLERİNİ YAPTIRSIN,
TANI KONMAMIŞ ve TEDAVİ EDİLMEMİŞ HEPATİTLİ HASTA KALMASIN” …
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