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Din fericire, investi
gațiilenumaisuntacum,
chiar atât de costisitoare. 
Bachiar,larecomandarea
medicului de familie, tes
telepentrudepistareahe
patitei B și C nu ne cos
tănimic.Maimult,ceica
re sunt infectați și-ar pu
tea face viremia și alte
investigații imagistice tot
gratuit.„Trebuiesăfacem
un efort, un an doi, trei,
astfel încât să dăm tutu
rorposibilitateasăsetes
tezeșidupăaceeaevident
săledămdreptulșiacce
sullaterapiepaciențilorcu
hepatitaBșiC.Începând
cuaprilieanultrecut,me
diculdefamilieareposibi
litateasăfacăacestlucru
gratuit pentru persoane
ledepelistă”,aspusprof.
dr. Adrian Streinu Cercel,
dupăîntâlnireadelucrua
reprezentanților Societății
EuropeneClinicedeSIDA
(European AIDS Clinical
Society), care a avut ca
temă„StandardulEACSde
îngrijirea infecțieicuHIV
șiacoinfecțiilorînEuropa”. 
Așadar, medicii aduc în
atenția publicului larg
importanța diagnostică
rii timpurii a persoane
lor infectate, a depistării
celor care au virus circu
lant în sânge, a include
rii lor în tratament și, ul
terior, a monitorizării tra
tamentului. Prof. Streinu
Cercel, managerul Insti
tutuluideBoliInfecțioase
„MateiBalș”,le-atransmis
celorcareauavutcontac
tesexualeneprotejatesă
se testeze. „Dacă nu vă
puteți testa prin medicul
defamilie,scoateți17sau
20deleișitestați-vă!Tes
tareaesteanonimă,darîn

momentulîncareaflă(că
areboala-n.r.),areposibi
litateasăintrepescheme
terapeutice, să stabilizeze
infecțiașisăducăoviață
normalășisănutransmi
tălaalții.DacăpentruHIV
există o specificație clară
în legislație: dacă trans

mitînmodconștientviru
suluneialtepersoanefă
răsăinformezepersoana
respectivă, sunt pasibili
cuînchisoareapânălaze
ceani,pentruvirusulhe
patiticCșivirsulhepatitic
B, această problemă nu
există.Dareoproblemă

pentru ei: nu se testea
ză,dezvoltăhepatităcro
nică, cirozăhepatică,he
pato-carcinom”, a expli
cat prof. dr. Adrian Stre
inuCercel,citatdeAger
pres.ro.Prezentălaeveni
ment,ministrul Sănătății,
Sorina Pintea, a spus că
în prezent autoritățile nu
potfaceocampaniecon
cretăînzoneleruralepen
trua-idepistapeceicare
arputeaaveaacesteboli.
„Dar pornind de la ide
ea noastră cu campania
door-to-door privind vac
cinarea, poate că ar tre
buisăextindemacestlu
crușipentrualtepatolo
gii”. Întâlnireade lucru a
Societății Europene Cli
nice de SIDA (European
AIDSClinicalSociety), cu
tema „Standardul EACS
de îngrijire a infecției cu
HIV și a co-infecțiilor în
Europa”, a avut loc re
cent, la București. Eve
nimentul s-a desfășurat
sub patronajul Ministeru
lui Sănătății, în contextul
deținerii de către Româ
niaaPreședințieiConsiliu
luiUniuniiEuropene.

sănătate

„De fiecare dată am
cerutunPlannațional de
oncologie și am zis noi

că este un instrument vi
talîncontrolulșicombate
reacanceruluiînRomânia.
Noi înțelegem prin acest
plan unite la un loc toa
te segmentele esențiale
privindcancerul,adicăde
screening, depistare pre
coce, investigații,acces la
investigații, bani pentru
investigații, acces la tra
tamente țintite, chirurgie
oncologică,radioterapieși
aici suntem deficitari. În
România doar 30% din
necesarestesatisfăcut,nu
avem aparatura necesa
răcaresăacoperenevoia
privindaceastăterapie.Nu
vămaispundesincopele
înaprovizionareacumedi

camentele pacienților ca
resuntîntratamentșica
re lepun înpericol viața.
(...)Acestplannaționalar
trebuisăconținășiunRe
gistru național de cancer,
carearmonitorizaefecte
le tratamentelor prescri
se pacienților, ar moni
toriza banii alocați aces
tor tratamente și nu ar
mai fi scurgerile de care
se vorbește în sănătate”,
a spus, săptămâna trecu
tă,președinteleFABC,Ce
zar Irimia, laoconferință
de presă desfășurată la
Institutul Oncologic din
București cu prilejul Zilei
Mondiale de Luptă împo
trivacancerului.

De Ziua Mondială 
de luptă împotriva 
cancerului, 
reprezentanții 
Federației 
Asociațiilor 
Bolnavilor de 
Cancer (FABC) le-au 
solicitat autorităților 
în drept un 
Plan național 
de oncologie. 
Aceștia au explicat 
că necesitatea 
întocmirii unui 
Registru național 
de cancer prin care 
să fie monitorizate 
efectele 
tratamentelor 
prescrise 
pacienților, dar și 
banii alocați acestor 
tratamente.

Bolnavii de cancer 
cer implementarea 
unui Plan național 

de oncologie 

Faceţi testele pentru hepatita B şi C! 
Sunt gratuite şi vă pot salva viaţa

Deși este 
singurul organ 
care are 
capacitatea de 
regenerare, 
celulele 
bolnave fiind 
înlocuite cu 
altele noi, 
sănătoase, 
din când în 
când trebuie 
monitorizată 
și starea de 
sănătate a 
ficatului. Medicii ne avertizează că acest 
organ poate fi supus unor agresiuni 
infecțioase, cum ar fi hepatitele virale A, B, 
C, D, care pot cauza ciroza sau cancerul 
hepatic, boli care duc la deces. Diferența 
dintre viață și moarte, însă, o face numai 
testarea medicală. 

Bolnavii intră 
pe scheme 
terapeutice 
pentru a putea 
duce o viață 
normală”

managerul 
Institutului de 
Boli Infecțioase 
„Matei Balș”, din 
București

Prof. dr. Adrian Streinu 
Cercel

 Persoanele cu risc crescut de infecție;
 Cele care au făcut transfuzii de sânge înaintea 
anului 1992;
 Beneficiarii de tratamente cu produse din sânge, 
cum ar fi cei  supuși hemodializei, tratamentelor cu 
factori de coagulare, plasmă etc.;
 Cei care trăiesc în familii în care există cazuri de 
hepatită C;
 Bărbații homosexuali;
 Cei care au mai mulți parteneri de sex;
 Cei infectați cu virusul HIV;
 Persoanele născute între 1948 și 1967;
 Locuitorii în funcție de repartiția geografică – se 
pare că există zone unde prevalența este mult peste 
media pe țară.
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