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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002390/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Liudas Mažylis (PPE), Bartosz Arłukowicz (PPE), Cristian-Silviu Buşoi (PPE), Juozas Olekas 
(S&D), Aušra Maldeikienė (PPE), Rasa Juknevičienė (PPE), Pietro Fiocchi (ECR), Bronis Ropė 
(Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Olivier Chastel (Renew), Sara Cerdas (S&D), 
Magdalena Adamowicz (PPE), Loucas Fourlas (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Ivan Štefanec 
(PPE), Valdemar Tomaševski (ECR), Maria Grapini (S&D), Viktor Uspaskich (NI), Jarosław Duda 
(PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Petros Kokkalis (The Left), Luisa Regimenti (ID), Vilija 
Blinkevičiūtė (S&D), Gianna Gancia (ID), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Maria da Graça Carvalho 
(PPE)

Subiect: Implementarea programelor de screening pentru hepatita C în UE

Deși Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a stabilit un obiectiv ambițios de eradicare a virusului 
hepatitei C (HCV) până în 2030, se estimează că aproximativ 112 500 de persoane mor în fiecare an 
de cancer hepatic și ciroză asociate infecției cu HCV în regiunea europeană a OMS. Prevenirea și 
combaterea cancerului reprezintă una dintre principalele priorități ale Comisiei în domeniul sănătății în 
perioada actuală. În Planul european de combatere a cancerului, Comisia a declarat că va ajuta 
statele membre să prevină cancerul hepatic și de stomac asociat infecțiilor cu HCV și Helicobacter 
pylori prin promovarea prevenirii cancerului infecțios. Dat fiind că aceste boli pot fi vindecate, este 
important să se pună accentul pe screeningul lor, mai ales dacă se are în vedere că pacienții infectați 
cu HCV nu prezintă inițial simptome specifice și pot infecta alte persoane fără să știe.

1. Când vor fi lansate inițiativele de eradicare a HCV și care sunt termenele-limită ale proiectelor 
viitoare? A fost planificat deja conținutul acestor proiecte?

2. Având în vedere diferențele semnificative dintre statele membre în ceea ce privește programele 
naționale de prevenire și măsurile de monitorizare a HCV, există planuri de lansare a unor 
programe pilot de screening pentru HCV – de exemplu, prin identificarea grupurilor de risc la 
nivelul îngrijirilor medicale primare?

Susținător1

1 Această întrebare este sprijinită de un alt deputat decât autorii săi: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


