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Schriftelijke verklaring over hepatitis C

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 116 van zijn Reglement,

A. overwegende dat 12 miljoen mensen in Europa zijn besmet met het hepatitis C-virus 
(HCV),

B. overwegende dat HCV een urgent probleem is, omdat het een ziekte is die de lever aantast 
en leidt tot chronische hepatitis C, die cirrose, leverfalen of leverkanker veroorzaakt en 
daarmee de kans vergroot dat een transplantatie noodzakelijk is,

C. overwegende dat HCV, een 'silent killer', een sluipend verloop heeft en veelal niet wordt 
opgemerkt, zodat veel patiënten niet als zodanig gediagnosticeerd worden, terwijl 
patiënten met de diagnose vaak last hebben van stigmatisering,

1. verzoekt de Commissie en de Raad om:

- hepatitis C te onderkennen als een dringend probleem op het gebied van 
volksgezondheid en in programma's van toekomstige voorzitterschappen van de Raad 
prioritaire maatregelen aan te geven;

- een aanbeveling van de Raad over hepatitis C-screening aan te nemen, ten einde 
waarborgen te bieden voor vroegtijdige diagnose en een bredere toegang tot 
behandeling en zorg;

- gevolg te geven aan de aanbevelingen in zijn verslag van juni 2006 over de 
bescherming van werknemers in de gezondheidszorg in Europa tegen door bloed 
overgedragen infecties als gevolg van prikaccidenten;

- in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek verder onderzoek te 
faciliteren betreffende de behandeling van hepatitis C-patiënten die tegelijkertijd ook 
zijn besmet met het HIV-virus en/of hepatitis B;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 
toekomen aan de Raad en de Commissie.


