
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HEPATITELE VIRALE în România 
 

Hepatita virală tip A 
 În anul 2016, s-au înregistrat 3212 cazuri de hepatită virală A, cu incidența la nivel național de 16,3%000 locuitori,cu 48,5% 

mai mică decât în anul 2015.  
 Din cele 3212 cazuri, 55,04% au fost înregistrate la persoanele de sex masculin.5 
 

Hepatitele virale tip B și tip C  
 În anul 2017, în sistemul național de supraveghere au intrat 238 cazuri de hepatite virale tip B și C, cu 28% mai puține față 

de anul precedent (329).  
 Continuă trendul descendent pentru incidența raportată a hepatitei virale tip B, în paralel cu variații minore, de la un an la 

altul, pentru hepatita virală tip C. 
 În anul 2017 au intrat în sistemul național de supraveghere 135 cazuri nou depistate de hepatită virală tip B, din care 99% 

în stadiu acut și 1% in stadiu cronic.  

HEPATITA VIRALĂ este o problemă de sănătate publică la nivel mondial 
Hepatitele tip B și tip C ucid anual mai mulți oameni decât HIV/SIDA, malaria și tuberculoza 
 Hepatitele B și C sunt responsabile pentru 2 din 3 decese cauzate de cancerul hepatic. 
 >300 de milioane de oameni trăiesc fără să știe cu hepatita virală. 
 Costul de 20 de cenți/vaccin la naștere încă nu este folosit în 48% din țările lumii.  
 Eliminarea hepatitei B și hepatitei C, ca amenințări la adresa sănătății publice, până în anul 2030 ar preveni aproximativ 

36 de milioane de infecții și ar salva 10 milioane de vieți. 
 Din cele 325 de milioane de oameni care trăiesc cu hepatita virală la nivel global, mai mult de 300 de milioane (9 din 10!) 

trăiesc fără să știe cu hepatita B sau C. Fără îmbunătățirea semnificativă a diagnosticului, ratele de tratament vor scădea, 
ratele de infectare vor crește și vom pierde posibilitatea de a elimina hepatita virală până în anul 2030.1 

 
1. World Hepatitis Alliance (WHA): http://worldhepatitisday.org/en/about-us; http://www.worldhepatitisalliance.org/world-hepatitis-day/campaign-materials 

HEPATITELE VIRALE la nivel european 
Hepatita virală tip A  
 Din ianuarie 2017 până în februarie 2018, 26 țări 

UE/SEE (Austria, Belgia, Croația, Cehia, Danemarca, 
Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Luxembourg, Malta, Olanda, Norvegia, 
Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Anglia, Ungaria, 
Islanda, Lituania și Polonia) au raportat 21230 cazuri 
confirmate cu laboratorul, cu raport pe sexe M/F de 3,3.  

 Cele 20089 cazuri de hepatită A raportate de 26 țări în 
perioada ianuarie-decembrie 2017 reprezintă o creștere 
de aproape 4 ori comparativ cu media celor 5648 cazuri 
raportate pentru aceeași perioadă între anii 2012 și 
2015. Din acestea, pentru 20067 cazuri există informații 
despre sexul pacientului: 15591 bărbați și 4476 femei.  

 Comparativ cu numărul mediu de cazuri de hepatită A 
raportate în anii din perioada 2012-2015, numărul de 
cazuri la bărbați a crescut cu 413% și numărul de cazuri 
la femei a crescut cu 70%.2 

 

Hepatitele virale tip B și tip C  
 Potrivit estimărilor ECDC, prevalența hepatitei B în 

UE/SEE este în jur de 0,9%, iar pentru hepatita C, 
prevalența este de 1,1%.3 

 În regiunea OMS Europa, se estimează că există 14 
milioane de adulți infectați cronic cu hepatita B, 9 
milioane infectați cronic cu hepatita C, cu prevalențe de 
2-3 ori mai mari în țările non-UE.  

 Se estimează că 1 din 50 de adulți este infectat cu VHB 
sau are infecție cronică cu VHC.4 

 
2. ECDC:www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-hepatitis-outbreak-
eueea-mostly-affecting-men-who-have-sex-men-1 
3. ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-around-9-million-europeans-
are-affected-chronic-hepatitis-b-or-c 
4. ECDC. Systematic review on hepatitis B and C prevalence in the EU/EEA; 2016: 
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/hepatitis_B/Pages/Annual-Epidemiological-Report-
for-2015.aspx#sthash.kD96rMRw.dpuf 
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 Hepatita virală acută tip B a fost mai 
frecvent raportată pentru grupa de vârstă 
35-44 ani, la total și la sexul masculin. 

 Calea de transmitere nosocomială a 
înregistrat frecvența cea mai ridicată, 
pentru ambele tipuri de hepatită acută, 
cu mențiuni de tratamente stomatologice 
în cazul hepatitei virale acute tip B și de 
tratamente injectabile în spital, în cazul 
hepatitei virale acute tip C.6 

 
5. CNSCBT: http://www.cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anuale/549-
analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-aflate-in-supraveghere-
raport-pentru-anul-2016 
6. CNSCBT: http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-
supraveghere/hepatita-virala-tip-b-si-c/913-hepatita-virala-tip-b-si-
c-anul-2017-analiza 

http://worldhepatitisday.org/en/about-us;
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