PROCURADA
A liderança da Diretora da OMS,
Dra Margaret Chan

O HCV é uma bomba à relógio
prestes à explodir, tic-tac…
185 milhões de pessoas infectadas
Entre 3 a 4 milhões de novas infecções a cada ano
350 000 mortos por Hepatite C por ano

Testar e tratar a Hepatite C é urgente !
O acesso aos materiais de prevenção, de diagnóstico e de tratamento
continua extremamente limitado, em particular para os usuários de
drogas por via intravenosa, um grupo afetado pelo HCV em proporções
preocupantes. Quase 60 % (10 milhões) das 16 milhões de pessoas
usuárias de drogas por via intravenosa foram contaminadas pelo HCV e
90 % das novas infecções se devem ao compartilhamento de material
de injeção.
A Organização Mundial da Saúde deve agir para melhorar o acesso
universal ao diagnóstico e ao tratamento. Para isso, a OMS deve:
> Defender reiteradamente a necessidade de oferecer serviços
de redução de danos baseados nos direitos, incluindo programas de
compartilhamento de seringas, tratamentos de substituição aos opiácios
e um tratamento integrado da Hepatite C de grande alcance, de modo
a reverter a epidemia de HCV entre os usuários de drogas por via
intravenosa, tal como recomendam a OMS, o UNAIDS e a ONUDC.
> Apoiar ativamente a solicitação de inclusão do interferon peguilado
na lista de medicamentos essenciais da OMS, visando o aumento das
possibilidades de acesso ao interferon peguilado a preços acessíveis
para países de baixos recursos ou de recursos intermediários.
> Proporcionar apoio técnico aos países para oferecer acesso aos
tratamentos interferon peguilado alternativos e biosimilares accessíveis,
de qualidade, eficazes e seguros.
> Definir uma estratégia clara para a testagem do HCV, recomendando explicitamente a testagem de pessoas vivendo com HIV, entre
as quais o HCV progride rapidamente, e de usuários de drogas por via
intravenosa.
A senhora diretora Dra Chan não pode falhar o seu mandato.
Nós, pessoas vivendo com o HCV e aqueles que nos apoiam, lhe
imploramos de fazer mostra de uma real liderança para mobilizar o
apoio político e os recursos necessários para lutar contra a epidemia
mundial de Hepatite C.

Assine a petição :

www.hepCoalition.org

