
       ROMÂNIA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ BRAȘOV 
Str. Panselelor, nr. 23, Braşov, cod postal 500419  

Tel+40-368-469995, +40-368-465415,+40-368-464081, Fax. 0368-464083 
www.dasbv.ro;  dasbv@dasbv.ro 

Operator de date cu caracter personal nr. 10326 

  Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor     Ind.dos.7A                                                                                          
                                               Nr. Înreg.: 46831 Data: 25.07.2018                  
  

Comunicat de presă 
Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei 

Stop hepatitei ! 
 

Începând cu anul 2010, ziua de 28 iulie a fost recunoscută drept Ziua Mondială a Hepatitei 
virale. S-a ales această zi pentru a aduce un omagiu descoperitorului virusului hepatitei B, Prof. 
Blumberg, laureat al premiului Nobel.  
 Direcția de Asistență Socială Brașov în parteneriat cu Asociația Pacienților cu Afecțiuni 
Hepatice din România filiala Brașov marchează această zi în data de 27.07.2018, prin organizarea unor 
evenimente menite să crească gradul de cunoaștere și conștientizare al acestei afecțiuni. 
 În intervalul orar 10,30-11,30, în sala de training a Direcției de Asistență Socială Brașov, din str. 
Panselelor, nr. 23 se va organiza o masă rotundă în care specialiști ai Direcției de Asistență Socială 
Brașov, ai Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România filiala Brașov, ai Colegiului 
Medicilor de Familie și ai Direcției de Sănătate Publică Braşov vor aborda teme precum: 

 Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor – elemente de acțiune pentru atingerea 
obiectivului OMS de eliminare a hepatitelor virale până în 2030;  

 Acțiunile desfășurate de APAH-RO și Directia de Asistenta Sociala Brașov în data de 27 iulie;  
 Campania de testare desfășurată de APAH -RO în locații din județul Brașov;  
 Situația pacientilor cu afecțiuni hepatice la nivelul județului Brașov; 
 Noile reglementări privind diagnosticarea, accesul la tratament și monitorizarea pacienților cu 

hepatite virale. 
 În aceeași zi, între orele 10,30-16,00 pe str. Uranus, în zona fântânii arteziene se vor amplasa 
două corturi de campanie unde se vor distribui pliante și flayere, se vor purta discuții interactive cu 
cetățenii interesați și se vor oferi sfaturi medicale din partea specialiștilor Asociației Pacienților cu 
Afecțiuni Hepatice din România filiala Brașov. 
  Vă așteptăm cu drag! 
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