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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-004944/2018 

adresată Comisiei 
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 

Nessa Childers (S&D), Karin Kadenbach (S&D), Rory Palmer (S&D), Michał Boni (PPE) şi 

Cristian-Silviu Buşoi (PPE) 

Subiect: Asigurarea unei mai bune asistențe persoanelor suferind de encefalopatie hepatică 

Encefalopatia hepatică (EH) este o afecțiune neuropsihică care poate pune viața în pericol și care 
este asociată cu afecțiuni hepatice. În Europa, aceasta afectează peste 200 000 de persoane și 40 % 
dintre cei care suferă de o afecțiune cronică avansată a ficatului. Cu toate acestea, în pofida gravității 
sale, așa cum a demonstrat Asociația Europeană a Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, encefalopatia 
hepatică rămâne insuficient diagnosticată și tratată, ceea ce are ca rezultat decese evitabile și o 
calitate scăzută a vieții bolnavilor și îngrijitorilor lor1. O cauză a acestei stări de lucruri este că 
afecțiunea a primit abia recent un cod în noua Clasificare Internațională a Bolilor (CIB-11)2 a 
Organizației Mondiale a Sănătății OMS.  

Deși alocarea acestui cod este binevenită pentru pacienții afectați de encefalopatie hepatică, ne aflăm 
în fața dificilei sarcini de a asigura punerea în practică în timp util a consecințelor acestei alocări și de 
a promova conștientizarea clinică cu privire la această afecțiune, pentru a oferi pacienților posibilitatea 
de a-și exercita dreptul de a obține un diagnostic real, parcursuri de tratament adecvate și tratamente 
care pot să le salveze viața.  

Având în vedere cele de mai sus:  

A inițiat Comisia o colaborare cu OMS cu privire la calendarul de aplicare a clasificării CIB-11 și, dacă 
a făcut-o, care este rezultatul acestei colaborări? 

Ce alte eforturi ar fi dispusă Comisia să facă pentru a asigura o creștere a conștientizării clinice cu 
privire la EH? 

Ce alte eforturi ar fi dispusă Comisia să facă pentru a asigura în viitor o diagnosticare și un tratament 
mai bune pentru EH? 

                                                      
1  https://www.elpa-info.org/sites/default/files/project-documents/Time%20to%20DeLiver%20-

%20Getting%20a%20Grip%20on%20HE%20report.pdf 
2  https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1769383160 


