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hepatitíde – to je výsledok nového hodnotenia 
30 krajín 
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Každý rok zomrie 125 000 Európanov na rôzne choroby spôsobené hepatitídou. V celej 

Európe je 23 miliónov ľudí s hepatitídou, pričom väčšina je nositeľom tejto choroby a 

ani o tom nevedia. Tým sa stávajú vysoko rizikovým faktorom pre rozširovanie tejto 

infekcie. Nová štúdia teraz porovnáva liečbu a politiku hepatitídy v 30 európskych 

krajinách s cieľom nájsť najúspešnejšie príklady najlepšich celoeurópskych 

praktických postupov pre liečbu hepatitídy. Na vrchole hodnotenia je Francúzsko, za 

ním nasleduje Slovinsko a Nemecko. Slovensko je v tomto hodnotení na 24. mieste – 

dosiahlo 609 z 1000 možných bodov. 

  

Vírusová hepatitída je najviac zanedbávanou epidémiou v Európe, hoci podľa odhadu 23 

miliónov ľudí žije s chronickou hepatitídou B (HVB) a/alebo hepatitídou C (HVC). Toto 

číslo treba vidieť na pozadí veľmi nízkej miery odhalenia infikovaných ľudí. Dokonca v 

krajinách s národnou stratégiou je odhalených menej ako 40 %. V krajinách ako Spojené 

kráľovstvo a Nemecko je miera odhalenia 14 – 18 %. Vo väčšine ostatných krajín je rozpätie 

od 0,3 % (Grécko) do 3 % (Poľsko). To znamená, že milióny Európanov stále netušia, že 

majú hepatitídu. 

 

Efektívny postup proti hepatitíde nepatrí medzi vládne priority. Výnimkami sú Spojené 

kráľovstvo (Škótsko a čoraz viac Anglicko) a Francúzsko. To znamená, že i krajiny, ktoré sú 

na predných miestoch v indexe hepatitídy, musia v tomto smere ešte veľa urobiť! 

 

Približne 14 miliónov ľudí je nositeľmi HVB, ktorú šíria najmä vystavením infikovanej krvi 

alebo telesnými sekrétmi (spermie, vaginálne choroby, materské mlieko a sliny). 

 

Ďalších 9 miliónov ľudí je infikovaných HVC, väčšinou v dôsledku spoločného používania 

ihiel medzi ľuďmi, ktorí si pichajú drogy. Takisto do roku 1992 nebolo podávanie krvných 

transfúzií veľmi bezpečné a často podaním transfúzie dochádzalo k nákaze touto infekčnou 

chorobou. 

 

Vysoko rizikovými skupinami, ktoré sa môžu nakaziť a rozširovať túto chorobu, nie sú iba 

pacienti chodiaci na dialýzu, ľudia používajúci intravenózne injekcie, deti infikovaných 

matiek, profesionálni poskytovatelia sexuálnych služieb, spoluväzni a muži majúci sex s 

mužmi, ale aj zdravotnícky personál a migrujúca populácia. Najmä HVB môže existovať bez 

jasných symptómov a nositeľ často o svojej chorobe nevie. Toto predstavuje riziko pre 



 

celkovú populáciu a je dôležité, aby si to verejnosť uvedomila. Pretože  chronická hepatitída 

často zostáva neliečená (lieči sa  menej ako 20 % pacientov), je tak hlavnou príčinou cirhózy 

pečene a primárnej rakoviny pečene. 

 

Európska stratégia liečenia hepatitídy zachráni životy 

S tým, ako EÚ a vlády členských krajín hľadajú zpôsoby, ako omeziť dopad tejto choroby, 

vzrastá záujem o úspešné praktické liečebné postupy. Euro Hepatitis Index (EHepI – 

Európsky index hepatitídy), porovnávajúci politiku choroby a liečenie v 30 európskych 

krajinách, dnes v Bruseli predstavila Európska asociácia pacientov s ochorením pečene 

(ELPA), ktorá tiež distribuuje tlačové informácie o indexe, a švédska organizácia Health 

Consumer Powerhouse (HCP). Štúdia navrhnuje zdokonalenia vo viacerých oblastiach a 

vytvára stratégiu pre liečbu hepatitídy v Európe: 

 

 Efektívny program očkovania proti hepatitíde B. 

 L’ahko dostupné a bezplatné skríningové programy pre všeobecnú populáciu a pre 

všetky rizikové skupiny. 

 Informačné kampane na podporu zistenia a zníženia rizikového správania sa medzi 

všeobecnou populáciou a kľúčovými skupinami nositeľov infekcie. 

 Prístup k liečeniu, ak sa požaduje, nie iba k dotovanému liečeniu, ale rovnako aj osobné 

liečenie, poskytujúce zdravotnícku výchovu a sociálnu podporu. 

 Kvalifikovaný odborníci na optimalizovanie postupu liečenia choroby podľa najlepšie 

osvedčenej praxe. 

 Národné registre na správne zhromaždenie údajov na analýzu toho, kde použiť dostupné 

zdroje najlepším možným spôsobom, ako aj stanoviť a posúdiť oblasti na zlepšenie. 

 Angažovanosť EÚ pri prevzatí vedúcej úlohy v zdravotníctve. Každá krajina má mať 

národnú stratégiu na koordinovanie postupov liečby hepatitídy.  

 

„Slovensko by malo zlepšiť očkovanie“ 

Už aj v stredoeurópskom kontexte je Slovensko dosť zle na tom, čo sa týka povinného 

očkovania rizikových skupín proti hepatitíde; očkovanie pokrýva iba pracovníkov v 

zdravotníctve. Zmiernenie rizika poškodenia vo väzniciach je minimálne a o nič lepšia nie je 

ani situácia testovania na HVC v obciach alebo pravidelné kontrolovanie osôb užívajúcich 

intravenózne drogy.   

 

-   Na Slovensku pomerne nedávno začal fungovať národný register rakoviny pečene, od 

ktorého sa očakáva lepšie spravodajstvo a prístup k údajom – hovorí doktorka Beatriz 



 

Cebolla, projektová manažérka EHepI. Doteraz pozornosť hepatitíde na Slovensku 

venovalo veľa angažovaných lekárov. Títo budú potrebova tento register na zlepšenie 

starostlivosti a aj organizácie pacientov budú  mať prospech z lepšej transparentnosti a 

možnosti zaangažovať do rozhodovacieho procesu v politike zdravotníctva.  

Index vypracovala spoločnosť Healt Consumer Powerhouse Ltd., ktorá od roku 2004 

hodnotila poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v 35 krajinách z hľadiska konzumenta. 

EHepI podporil neobmedzený grant od ELPA (Európskej asociácie pacientov s ochorením 

pečene). 

 

Celú správu, matricu indexu, grafy a informácie národných médií sú k dipozícii na adrese 

www.healthpowerhouse.com 

 

S otázkami sa obráťte na: info@healthpowerhouse.com alebo 

Dr. Arne Bjornberg: +46705848451 

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383 
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