
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A VÍRUSOS HEPATITISEK Romániába, a 2018. évben 
 
A B típusú és C típusú hepatitisek 

 az országos felügyeleti rendszerbe 241 B és C típusú vírusos hepatitis esetet jegyeztek be, 3-al többet az 

előző évhez képest (328). 

 folytatódik a növekvő irányzat a B típusú vírusos hepatitis előfordulási gyakoriságát illetően, kismértékű 
változásokkal párhuzamosan, egyik évről a másikra, a C típusú vírusos hepatitis tekintetében. 

 az országos felügyeleti rendszerbe a B típusú vírusos hepatitis 119 új felfedezett esetét jegyezték be, 

amelyből 99% heveny stádiumban és 1% idült stádiumban van. 
 
A B és C típusú vírusos hepatitis előfordulási gyakoriságának fejlődése Romániában, a      
                                               2006-2018 közötti időszakban  
 

       
 
 
3. CNSCBT http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/hepatita-virala-tip-b-si-c/1204-hepatita-virala-tip-b-si-c-anul-2018-analiza/file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A HEPATITIS ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA 
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 A VÍRUSOS HEPATITIS világszinten közegészségügyi 

probléma  
 A B és C hepatitis évente 1,34 millió embert öl meg, többet, mint a 

HIV/SIDA, tuberkulózis vagy malária. 

 A B és C hepatitis felelős a májrák okozta 3 elhalálozás 2 esetében. 

 >290 millió ember él vírusos hepatitisszel anélkül, hogy tudná. 

 A születéskori oltás adagjának költsége 20 cent (USD), mindezek ellenére,  
a világ országainak 48%-ban még nem használt. 

 A B hepatitis és C hepatitis kiküszöbölése, közegészségügyi fenyegetés, a 
2030. évig megközelítőleg 36 millió fertőzést előzne meg és 10 millió életet 
mentene meg.  

 A világszinten vírusos hepatitisszel elő 325 millió emberből több, mint 290 
millió (minden 10.) úgy él, hogy nem tudja, hogy B vagy C hepatitisszel 
rendelkezik.  A diagnózis jelentős javulása nélkül, a kezelési hányadok 
csökkenni, a fertőzési hányadok emelkedni fognak és elveszítjük annak a 
lehetőségét, hogy a 2030. évig kiküszöböljük a vírusos hepatitist.1

 

 

1. World Hepatitis Alliance (WHA): www.worldhepatitisalliance.org 
 

 

Az Egészségügyi Minisztérium egészségértékelési és népszerűsítési és egészségnevelési Alprogramja keretében megvalósított anyag. Ingyenes 
szétosztásra 

A B típusú vírusos hepatitis 

gyakrabban jelentkezik a 35-44 

közötti életkor-csoportban, a 

férfiaknál, illetve a 45-54 közötti 

életkor-csoportban a nőknél. 

A noszokomiális fertőzési út 

magasabb gyakoriságot mutatott 

mindkét heveny hepatitis típus 

esetében.3 

A VÍRUSOS HEPATITISEK európai szinten 

 

 
B hepatitis - a 2017. évben 26907 esetet jegyeztek, amelyből: 

 heveny: 2486 (9%) 

 idült: 15472 (58%) 

 ismeretlen: 8607 (32%) 

 az esetek 30%-ban az életkor 25 év 34 év közötti volt  

 a heveny esetek 12%-a és az idült esetek 9%-a 25 éves kor alatti volt 

 férfiak-nők aránya: 1,6 : 1. 
 általános hányad: 6,7 / 100 000.2

 

 

C hepatitis - a 2017. évben 31273 esetet jegyeztek, amelyből: 

 heveny: 861 (3%) 

 idült: 6805 (22%) 

 ismeretlen: 23311 (75%) 

 az esetek 49%-ban az életkor 25 és 44 év közötti volt 

 az esetek 6%-ban az életkor 25 év alatti volt 

 férfiak-nők aránya: 2 : 1. 
 általános hányad: 7,3 / 100 000.2

 

 

2. ECDC: Surveillance of hepatitis B and Cin the EU/EEA – 2017 data 

http://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hepatitis-B-C-presentation-AER-2017.pptx 
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A HEPATITIS KIKÜSZÖBÖLÉSE 

http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/hepatita-virala-tip-b-si-c/1204-hepatita-virala-tip-b-si-c-anul-2018-analiza/file

