Faktablad om Committed to Cure
Vad är Committed to Cure?
Committed to Cure är ett nytt europeiskt initiativ som stöder en framtid fri från hepatit C, genom att öka
medvetenheten om sjukdomen, framhäva betydelsen av tillfrisknande och varför det är viktigt.
Initiativet, som leds av en grupp experter, syftar till att uppnå två huvudsakliga mål:
 Att skapa en gemenskap med stöd för bot av hepatit C, genom att dela verkliga berättelser om
personer som lever med hepatit C
 Att stödja människor som drabbas av hepatit C med utbildningsinformation av hög kvalitet och
praktiska verktyg
Committed to Cure lyfter fram personer och familjer som lever med hepatit C, de vårdgivare som tar
hand om dem och den vetenskap som har gjort tillfrisknande möjligt.
Vilka medverkar i Committed to Cure?
Committed to Cure leds av en hängiven grupp experter, en grupp vårdgivar- och patientförespråkare
från hela Europa. Gruppen, tillsammans med ett projektsekretariat, arbetar för att öka medvetenheten
om en stigmatiserande sjukdom, genom att starta en rörelse som skapar empati genom synlighet och
betonar lindring genom botemedel.
Varför ska jag delta?
För första gången någonsin kan vi föreställa oss en framtid där hepatit C kommer att vara historia, och
du kan vara en del av detta genom att ”Ta ställning för att bota” (Commitment to Cure).
Genom att ta ställning för att bota, kommer du att öka medvetenheten om sjukdomen, hjälpa till att
eliminera stigma och inspirera andra att dela sina berättelser om hepatit C, och ta den här möjligheten
när en framtid fri från hepatit C slutligen är möjlig.
Hur kan jag engagera mig?
Först kan du helt enkelt gå till Commitment to Cures webbplats, för att ge ditt stöd till vår ”Cure Wall”
genom att dela ett ”C” för Cure (Botemedel). Detta kan vara ett foto av en vägskylt, eget konstverk, ord
som berättar en historia i form av ett ”C”, eller till och med en selfie med bokstaven C.
Sedan kan du bidra till vårt berättelsearkiv. Gör en video om dina personliga erfarenheter av hepatit C
och vad ett tillfrisknande betyder för dig.
När du publicerar inlägg på dina egna sociala kanaler, ska du se till att du använder hashtaggen
#CisforCure. Inlägg som använder hashtaggen på Facebook, Instagram eller Twitter, kan publiceras igen
på Committed to Cures webbplats och sociala medier.


Vad vem som helst kan göra – Ändra vårt sätt att prata om denna sjukdom och hjälpa oss att
skapa en gemenskap som berättar för världen att C står för Cure (Botemedel). Hitta ett ”C”, ta
en bild av det och publicera det på dina sociala medier med hashtaggen #CisforCure. Vi kommer

att samla in bilderna på Committed to Cures webbplats. Du kan också lyssna på berättelser om
människor som drabbats av hepatit C på www.committedtocure.org.





Människor som lever med hepatit C och vårdgivare – Dela din personliga berättelse genom att
ladda upp en video där du berättar vad tillfrisknande betyder för dig.
Läkare och sjuksköterskor – Det är samarbetet med personer med hepatit C som möjliggör hela
denna rörelse. Genom att tala om Committed to Cure med patienter, kan det som var en
överväldigande diagnos ett mer hanterbart problem att lösa – med både en gemenskap såväl
som ett botemedel.
Politiska beslutsfattare – Förpassa hepatit C till historien genom att visa stöd för planer för mer
tillgänglig hepatit C-behandling.

Vem kan vara med?
Alla kan medverka för att bota, från patienter och allmänheten, till läkare, vårdgivare och beslutsfattare.
Alla kan stödja en framtid fri från hepatit C på sitt eget sätt, och det börjar här:
www.committedtocure.org
Träffa Committed to Cure-gruppen
Tove Frisch (Sverige) är en förespråkare hos Riksföreningen Hepatit C i Stockholm, som arbetar för att
säkerställa att personer med hepatit C får tillgång till de bästa behandlingarna. Hon arbetar för
närvarande med lobbyverksamhet för en nationell handlingsplan för hepatit C i Sverige, såväl som för att
etablera internationella kontakter och nätverk.
George Kalamitsis (Grekland) är grundare och ordförande för Hellenic Liver Patient Association
”Prometheus”, som syftar till att göra det möjligt för alla patienter med leversjukdomar att
diagnostiseras i tid, att behandlas med respekt och ha lika tillgång till den bästa medicinska vården.
Dr Ana Cláudia Miranda (Portugal) specialiserar sig på infektionssjukdomar på sjukhuset Egas Moniz i
Lissabon. Hon är involverad i klinisk vård av patienter med samtidig HCV- eller HCV/HIV-infektion, samt
utför elastografi i realtid, vilket är en teknik som gör att läkare kan mäta utvecklingen av fibros i levern.
Dr Antonio Olveira (Spanien) är en läkare på gastroenterologiavdelningen på Hospital Universitario ”La
Paz” i Madrid. Han är involverad i att utföra större kliniska prövningar av nya behandlingar för personer
med hepatit C, hepatit B och levercancer.
Dr Gloria Taliani (Italien) är professor i infektionssjukdomar och chef för School of Tropical Medicine på
Sapienza-universitetet i Rom. Hennes forskning om hepatit C omfattar karakterisering av olika typer av
virus och identifiering av faktorer som är involverade i behandlingsmotstånd.
Dr Karsten Wursthorn (Tyskland) är läkare och privat föreläsare vid IFI Institute for Interdisciplinary
Medicine i Hamburg, som specialiserar sig på internmedicin och gastroenterologi. Han har forskat i
hepatit B och är utredare i kliniska prövningar för infektionssjukdomar, inklusive hepatit B och C.

Varifrån kommer stödet för Committed to Cure?
Committed to Cure-initiativet och denna webbplats stöds och finansieras av Gilead Sciences Europe Ltd.
Gilead Sciences Europe Ltd har inte medverkat till innehållet på denna webbplats eller annat material
för initiativet.
Ytterligare stöd från potentiella finansiella sponsorer och återkoppling från intressegrupper är
välkommet. Intresserade parter kan kontakta oss på info@committedtocure.org

