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Impactul la nivel mondial

activitatea de traducere a fost efectuată în regim de voluntariat de către un 

utilizator înregistrat pe platforma http://fixhepc.com. Deși traducătorul a depus

cele mai bune eforturi pentru a furniza o traducere de acuratețe ridicată, acesta 

nu își poate asuma responsabilitatea asupra ei, în caz de dubii ori în scop de 

clarificare, textul original, în limba engleză, putând fi consultat la adresa sursă: 

http://fixhepc.com/home/background.html  

La nivel mondial aproximativ 150.000.000 persoane suferă de hepatită C 
(http://www.hepatitisaustralia.com/about-hep-c/ ), prin urmare aceasta este o 
problemă masivă de sănătate la nivel global.

Numai în acest an aproape 350-500,000 de oameni vor muri de hepatită C 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ ) - adică o persoană la 
fiecare minut.

De exemplu, în Australia, se estimează că în prezent 233.000 de australieni 
suferă de hepatită cronică C (http://www.hepatitisaustralia.com/about-hep-c/) 
și în fiecare zi, alți 2-3 australieni mor de hepatită C. Cu rate de vindecare de 
peste 95%, aceste decese pot fi prevenite în mare măsură.

În timp ce fiecare moarte este o tragedie umană, milioane de oameni suferă din 
cauza bolii de oboseala cronică, îndurând de multe ori decenii de suferință.
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Worldwide about 150,000,000 people suffer from Hep C 
(http://www.hepatitisaustralia.com/about-hep-c/ ) so this is a massive global 
health issue.

This year alone nearly 350-500,000 people will die of hepatitis C 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/) - that is one person 
every minute.

For example, in Australia it is estimated that 233,000 Australians currently 
suffering from chronic hepatitis C (http://www.hepatitisaustralia.com/about-
hep-c/ ) and every day 2-3 more Australians die of hepatitis C. With cure rates of
over 95% these deaths are largely preventable.

While every death is a human tragedy millions of people suffer chronic fatigue 
from the illness, often enduring decades of suffering.


