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Θέμα: Υλοποίηση προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για την ηπατίτιδα C στην ΕΕ

Μολονότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για την εξάλειψη 
του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) έως το 2030, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο στην ευρωπαϊκή περιφέρεια 
του ΠΟΥ 112 500 άτομα περίπου εξακολουθούν να πεθαίνουν από καρκίνο και κίρρωση του ήπατος 
που σχετίζονται με λοίμωξη από τον ιό HCV. Η πρόληψη και η καταπολέμηση του καρκίνου 
αποτελούν μία από τις κύριες προτεραιότητες της Επιτροπής στον τομέα της υγείας για την τρέχουσα 
περίοδο. Στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα 
βοηθήσει τα κράτη μέλη στην πρόληψη των καρκίνων του ήπατος και του στομάχου που συνδέονται 
με λοιμώξεις από τον ιό HCV και το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, προωθώντας την πρόληψη των 
καρκίνων που οφείλονται σε λοιμώδη αίτια. Δεδομένου ότι οι νόσοι αυτές μπορούν να θεραπευτούν, 
είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι 
ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό HCV αρχικά δεν εμφανίζουν συγκεκριμένα συμπτώματα και ενδέχεται 
να μολύνουν εν αγνοία τους άλλα άτομα.

1. Πότε θα δρομολογηθούν πρωτοβουλίες εξάλειψης του ιού HCV και ποιες προθεσμίες υπάρχουν 
για τα μελλοντικά προγράμματα; Έχει ήδη σχεδιαστεί το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων;

2. Δεδομένων των σημαντικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα εθνικά 
προγράμματα και τα μέτρα παρακολούθησης του ιού HCV, υπάρχουν σχέδια για τη 
δρομολόγηση πιλοτικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για τον ιό HCV, όπως, για 
παράδειγμα, με τον προσδιορισμό ομάδων κινδύνου στο πρωτοβάθμιο επίπεδο υγειονομικής 
περίθαλψης;
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