
 

Nové hodnocení třiceti zemí přináší nepříjemné 
překvapení o léčbě hepatitidy v České republice 

V Bruselu, 6. listopadu 2012 

 

Každý rok zemře v Evropě 125 000 lidí na nemoci související s hepatitidou. V celé 

Evropě je asi 23 milionů lidí trpících hepatitidou, aniž by o tom věděli. Tito lidé 

představují vysoké riziko šíření infekce. Nová studie nyní přináší srovnání léčby 

hepatitidy v třiceti zemích Evropy a hledá nejúspěšnější příklady nejlepších postupů 

léčení hepatitidy v celé Evropě. Na špici se umístila Francie následovaná Slovinskem a 

Německem. Česká republika se umístila na 26. místě, když získala 605 bodů z 1000 

možných. 

 

Virová hepatitida je v Evropě často opomíjená epidemie. Odhaduje se, že asi 23 milionů osob 

žije s chronickou hepatitidou B (HVB) a/nebo hepatitidou C (HVC). Při čtení tohoto čísla je 

třeba mít na paměti, že infekce u mnoha lidí nebyla rozpoznána. I v zemích, kde existuje 

národní strategie, je rozpoznáno jen asi 40 % infikovaných. V zemích, jako je Spojené 

království nebo Německo je rozpoznáno jen 14 až 18 % případů. Ve většině ostatních zemí se 

tento poměr pohybuje od 0,3 % (Řecko) do 3 % (Polsko). To znamená, že miliony Evropanů 

si stále neuvědomuje, že trpí hepatitidou. 

 

Boj s hepatitidou není pro vlády evropských států prioritou. Největší výjimkou je Spojené 

království (Skotsko a stále více Anglie) a Francie. To znamená, že zbývá mnohé, co je 

potřeba udělat v zemích, kde je výskyt hepatitidy vysoký. 

 

Asi 14 milionů lidí je infikováno HVB. K přenosu dochází hlavně pří styku s infikovanou 

krví nebo tělními tekutinami (sperma, vaginální sekret, mateřské mléko a sliny). 

 

Dalších 9 milionů je infikováno HVC, nejčastěji jehlami, které sdílejí uživatelé drog. Do roku 

1992 nebyly krevní transfúze dostatečně bezpečné a způsobovaly infekce. 

 

Vysoce rizikové skupiny, které se nakazí a roznáší nákazu jsou nejen pacienti na krevní 

dialýze, osoby používající intravenózní injekce, děti nakažených matek, profesionální 

sexuální pracovníci, trestanci a muži provozující sex s muži, ale také zdravotničtí pracovníci a 

migrující osoby.  Zvláště v případě HVB se nemusí u nakažené osoby projevovat jasné 

příznaky a nositel nákazy si nemusí nemoc uvědomovat. To je rizikem pro celou populaci, a 

proto je nutné, aby veřejnost o nebezpečí věděla. Protože je chronická hepatitida často 

neléčená, kdy jen 20 % nemocných se léčí, je hlavní příčinou cirhózy jater a primární 

rakoviny jater. 

 



 

Evropská strategie boje s hepatitidou zachrání životy 

Protože EU a vlády členských států hledají způsoby, jak snížit dopad nemoci, jsou žádány 

účinné postupy. Evropský index hepatitidy (EHepI), který porovnává přístup a léčení ve 30 

zemích Evropy, byl dnes společně uveden v Bruselu Evropskou asociací pacientů 

s onemocněním jater (ELPA, která také distribuuje tiskové zprávy o indexu) a organizací 

Health Consumer Powerhouse (HCP). Studie uvádí několik oblastí pro zlepšení a formuje 

strategii boje proti hepatitidě v Evropě. 

 

 Účinné programy očkování proti hepatitidě B. 

 Snadno dostupné a bezplatné programy screeningu pro veškerou populaci a pro 

všechny rizikové skupiny. 

 Kampaně podporující rozpoznání a omezující rizikové chování ve veškeré populaci a 

hlavních skupinách přenašečů infekce  

 Dostupnost potřebné péče, nejen dotované léky, ale také osobní péče poskytující 

zdravotnickou osvětu a sociální podporu.  

 Kvalifikovaní profesionálové optimalizující boj s nemocí podle nejlepších postupů. 

 Národní registry pro sběr dat pro analýzu použití dostupných zdrojů nejlepším 

způsobem a se schopností rozpoznat oblasti, ve kterých je možné zlepšení. 

 Odhodlání EU převzít vedoucí roli v péči o zdraví obyvatelstva. Pro koordinaci úsilí v 

každé zemi jsou nutné národní strategie. 

 

„České rozčarování“ 

- Protože jsme zvyklí na to, že je Česká republika obecně hodnocena poměrně dobře v 

různých zdravotnických srovnáváních, výsledek srovnání v oblasti hepatitidy je 

překvapující a alarmující. Dr. Beatriz Cebolla, projektová manažerka EHepI říká, že 

umístění ve spodní části tohoto panevropského hodnocení ukazuje, že je ve způsobu, 

jakým se v České republice bojuje s hepatitidou, něco zásadně špatného.  

- V mnoha zemích Střední a Východní Evropy je podobný vzorec špatného přístupu k 

hepatitidě. Vláda musí dát boji s hepatitidou prioritu. 

Očkování ohrožených skupin obyvatel se omezuje na zdravotnický personál, ale to je příliš 

málo. Očkování je zdarma jen pro vybrané skupiny (včetně dětí), ne pro všechny potřebné. To 

také platí pro přístup ke screeningu hepatitidy, který znesnadňuje přístup lidí k této službě a 

znesnadňuje rozpoznání nemoci. Existuje Český registr nemocných rakovinou jater, ale 

kvalita shromážděných dat je pochybná. Informace o výsledcích léčby jsou nejasné.  



 

Vláda nepřispívá na boj s hepatitidou a žádná z organizací sdružujících pacienty se 

hepatitidou nezabývá. 

 

Mezi několik málo předností patří krátká doba čekání na vyšetření specialistou a péče o 

infikované děti na specializovaných pracovištích. 

 

Index je vytvářen společností Health Consumer Powerhouse Ltd, od roku 2004 a zjišťuje 

výkon zdravotnictví ve 35 zemích z pohledu pacienta. EHepI bylo podporováno neomezeným 

grantem od ELPA (Evropskou asociací pacientů s onemocněním jater). 

 

Úplnou zprávu, rejstřík, obrázky a zveřejnění v médiích jednotlivých zemích naleznete na 

adrese www.healthpowerhouse.com 

 

Dotazy můžete směrovat na: info@healthpowerhouse.com nebo 

Dr. Arne Bjornberg: +46705848451   

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383  

 

http://www.healthpowerhouse.com/
mailto:info@healthpowerhouse.com

