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РЗИ – Софийска област  отбеляза Световния ден за борба с хепатита – 28 юли 2022 
г. с безплатно и анонимно изследване за хепатит В и С с бързи скринингови тестове в град 
Пирдоп, проведено от експерти в отдел „Профилактика на болестите и промоция на 
здравето“, дирекция „Обществено здраве“.    

Стратегията на Световната здравна организация за елиминация на хепатита в 
Европа до 2030 г. си поставя за цел да намали новите инфекции на хепатит в Европа с 90% 
до 2030 г., както и  смъртността от хепатит B и C с 65%. Според данни на СЗО в Европа 
има над 10 млн. нови случая на хепатит всяка година, като едва около 5% от хората знаят 
за своето състояние. Това води до късна диагностика, усложнения и над 1.4 млн. смъртни 
случая годишно от цироза и рак на черния дроб. 

  Хепатитът е едно от най-коварните заболявания, тъй като поради липсата на ясни 
симптоми мнозина не знаят, че са заразени. Хроничните хепатити В и С крият сериозни 
рискове – те протичат без симптоми и могат да доведат до тежки усложнения, ако не се 
открият и лекуват навреме. Лечението и на двете заболявания се поема от Националната 
здравноосигурителна каса /НЗОК/, като при хепатит В се цели потискане на вируса в 
дългосрочен план, а при хепатит С успеваемостта на новите терапии достига до 100 %.  

В България, както и в повечето европейски страни, към момента се реимбурсира 
най-новото и най-ефективно лечение на заболяването.    
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