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OKUŽBE S HEPATITISOM C (HCV)
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399

milijonov ljudi
na svetu
je okuženih s HCV1*

tisoč ljudi po svetu
vsako leto umre
zaradi kronične okužbe
s HCV in njenimi posledicami1*

...bi bila okužba s HCV lahko izkoreninjena.1
Protivirusna zdravila lahko zdravijo in
pozdravijo kronične okužbe s HCV pri
večini ljudi, vendar je dostop do
zdravljenja in diagnoze omejen.2

Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO) poziva k izkoreninjenju
virusnega hepatitisa zaradi
ogrožanja javnega zdravja do 20301
ZMANJŠANJE:
> novih okužb za 90%**
> smrtnosti za 65%**
ZDRAVLJENJE:
> 80% upravičenih bolnikov

40+

članic Svetovne
zdravstvene organizacije
je oblikovalo nacionalne
načrte izkoreninjenja
okužbe s HCV1

* Ocena WHO iz leta 2015

12

držav uresničuje program,
da doseže cilj Svetovne
zdravstvene organizacije4

** V primerjavi z izhodiščem iz leta 2015

MIT:

Zdravljenje vseh bolnikov s kronično okužbo s HCV ni stroškovno učinkovito.

DEJSTVO:

Zdravljenje ni samo stroškovno učinkovito,
temveč lahko z zdravstvenega vidika
vodi celo k varčevanju.1,3

Družba MSD je zadnjih 30 let ena od vodilnih podjetij na področju raziskav in zdravljenja kronične okužbe s HCV in zavezan partner več interesnih skupin, ki si prizadevajo doseči
cilj Svetovne zdravstvene organizacije.
Družba MSD verjame, da je za izkoreninjenje okužb s
HCV potrebno sodelovanje z vladami ter ponuditi
rešitve, ki presegajo zgolj diagnosticiranje in oskrbo z
zdravili, temveč tudi zagotoviti dostop do zdravljenja
vsem ljudem s kronično okužbo s HCV, vključno z
ljudmi na terapiji z agonisti opioidih receptorjev.

Naš pristop
Izobraževanje
&
diagnoza

Pot
od diagnoze
do zdravljenja

Razširjen dostop
do zdravljenja,
ki podpira
izkoreninjenje
okužb s HCV

Zavezani smo k
podpori testiranja in
diagnoze v skupinah
z visokimi stopnjami
okužbe.

Ocenjujemo rešitve,
ki pomagajo povezati
bolnike z ustrezno
oskrbo za kronične
okužbe s
HCV.

Sodelujemo z
lokalnimi vladami,
snovalci zdravstvenih
programov, zdravniki
in drugimi
zagovorniki, s
katerimi naslavljamo
ovire, spodbujamo
boljši dostop do
zdravljenja in
soustvarjamo
programe za
izkoreninjenje okužb
s HCV.
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