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HEPCARE EUROPE
O PUNTE DE 

LEGATURA SPRE 
TRATAMENTUL 
HEPATITEI C



Viziunea noastra
Viziunea proiectului HepCare Europe este de a crea 
un sistem inovativ si integrat pentru managementul 
hepatitei cu virus C. Scopul proiectului este de a oferi 
un “model de ingrijire integrat” in ceea ce priveste 
tratamentul VHC, bazat pe colaborarea serviciilor de 
ingrijiri medicale primare cu cele specializate, pentru a 
facilita utilizarea cat mai eficienta a resurselor existente.

Investigatori principali:

• Dr. John S. Lambert

• Profesor Walter Cullen

Modelul de ingrijiri

Pachetele de lucru HepCare Europe (detaliate mai 
jos) sunt concepute astfel incat sa ofere un model de 
ingrijiri integrat, printr-un pachet complex de interventii 
pentru persoanele din grupele vulnerabile, pentru ca 
acestea sa aiba acces la ingrijiri de specialitate, suport 
si in final tratament curativ pentru infectia cu VHC.

INGRIJIRI 
PRIMARE 

medici de familie, 
centre de adictie, 

servicii pentru 
persoane fara adaport

INGRIJIRI 
SECUNDARE

spitale
HEPCARE EUROPE 
PACHETE DE LUCRU

un tip de model nou si usor de utilizat pentru ingrijirea pacientilor cu hepatita C



Obiectivele proiectului
• sa identifice persoanele din grupele vulnerabile care nu 

se adreseaza serviciilor de ingrijiri medicale (prin utilizarea 
unor teste rapide de depistare a hepatitei C)

• sa ofere suport intre egali (cu ajutorul organizatiilor non-
guvernamentale) si sa faciliteze accesul la serviciile de ingrijiri 
medicale pentru cei depistati cu hepatita cu virus C

• sa asigure un model de colaborare intre cadrele medicale 
astfel incat personalul care ofera ingrijiri secundare sa se 
deplaseze catre pacient (mai degraba decat ca pacientul sa 
se deplaseze catre cei care ofera ingrijirile secundare)

• sa educe personalul medical si grupurile de pacienti in ceea ce priveste 
infectia cu virusul hepatitis C si noile tratamente curative disponibile

Pachete de lucru
Pachetele de lucru propuse de HepCare Europe includ:

 PL HepCheck: screening non-invaziv (efectuat pe scara cat mai larga)

 PL HepLink: evaluarea severitatii afectiunii hepatice prin FibroScan 
ce va fi efectuat prin serviciile de ingrijiri primare ( se ofera ingrijiri 
specializate de tip spital prin intermediul serviciilor primare)

 PL HepED: dezvoltarea metodelor de educare inter-profesionala

 PL HepFriend: programe de suport intre egali pentru a ajuta 
pacientul sa respecte vizitele programate la spital 

 PL Management/Coordonare

 PL Diseminarea informatiilor legate de proiect

 PL Evaluare

 PL HepCost: evaluarea costurilor totale ale programului 
si a impactului asupra factorilor de decizie 



Colaboratorii nostri
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