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MEDICAL PRACTICE 

Prevenciu vzniku cirhózy pečene podporí aj nový národný akčný plán 

 

Škodlivé užívanie alkoholu závažne ovplyvňuje verejné zdravie a je celosvetovo považované za jeden 
z hlavných rizikových faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravotný stav jedinca. Podľa odhadov 
Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) sa v minulom roku vypilo na Slovensku viac ako 13 litrov 
čistého alkoholu na obyvateľa. 

 

Všeobecným problémom je nárast konzumácie alkoholu u žien a pitie až do bezvedomia u 
mladistvých. V SR by k eliminácii škodlivých dopadov alkoholu mal prispieť aj Národný akčný plán na 
znižovanie škodlivých účinkov alkoholu na roky 2013 - 2016. Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., 
psychológ z Katedry psychológie FF UK v Bratislave, poukázal na trendy v užívaní alkoholu na 
Slovensku, kde pitie je bežným a tolerovaným javom. Ide o legálnu drogu a jej konzumácia je 
súčasťou nielen rôznych osláv, ale pre mnohých užívateľov aj každodennou realitou. Nie každé 
užívanie alkoholu je prejavom závislosti, prináša však rôzne riziká - zdravotné, osobné a spoločenské. 
Zo zdravotného hľadiska sa nedá hovoriť o bezpečnej konzumácii alkoholu, napr. čo sa týka 
frekvencie či množstva vypitého alkoholu. Relatívne nízke riziko predstavuje konzumácia do 20 g 
čistého alkoholu u žien a 40 g u mužov, čo je z hľadiska bežnej konzumácie dosť nízke množstvo 
(približne jedno, resp. dve pivá denne). Asi 10 až 12 % dospelej populácie tvoria závislí od alkoholu, 
ktorí nedokážu užívanie prerušiť z dôvodu výskytu abstinenčných príznakov a ich psychické a fyzické 
zdravie býva v dôsledku chronického nadmerného konzumu alkoholu vážne poškodené. Neprimerané 
užívanie alkoholu však prináša aj ďalšie nepriaznivé následky v živote pijúceho, najmä na jeho rodinu 
a blízkych. Odborníci nevedia presne odhadnúť ako veľa a ako dlho musí človek piť, aby sa stal 
alkoholikom, na druhej strane je však na základe mnohých výskumov zrejmé, že skoršie užívanie 
alkoholu medzi dospievajúcimi prináša vysoké riziko rýchleho rozvoja problémového užívania 
alkoholu či alkoholovej závislosti so všetkými sprievodnými negatívnymi súvislosťami. Štúdia ESPAD 
(2007) zistila, že skoro 90 % mladistvých vo veku 16 - 17 rokov užívalo v posledných 12 mesiacoch 
alkohol a asi polovica z nich sa opila, čo je viac ako európsky priemer. Nie je to však jediný z 
problémových postojov k užívaniu alkoholu. Naša spoločnosť všeobecne podceňuje riziko spojené s 
užívaním alkoholu a často neuvedomene odsudzuje ľudí, ktorí sa z alkoholizmu rozhodnú liečiť. 
Psychologicky zrozumiteľnou, ale nebezpečnou tendenciou je podceňovanie vlastného užívania 
alkoholu a následkov s tým spojených. V nedávnom prieskume Ligy za duševné zdravie SR uviedlo 
takmer 60 % oslovených, že pijú menej ako ich priatelia a len 3 % uviedli, že pijú viac ako ich okolie. 
Dokonca 30 % tvrdilo, že niekoľko pohárikov alkoholu denne je prospešných pre zdravie. 

Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. (I. interná klinika UN L. Pasteura a LF UPJŠ Košice), prezident 
Slovenskej hepatologickej spoločnosti zdôraznil, že cirhóza pečene predstavuje závažný zdravotnícky 
problém. Svojimi komplikáciami významne zhoršuje kvalitu života. Vyžaduje si časté hospitalizácie, 
ošetrovanie a liečbu náročnými liečebnými metódami vrátane transplantácie pečene. Cirhóza pečene 
vzniká v priebehu 15 - 20 rokov v dôsledku pôsobenia faktorov škodlivých pre pečeň. Príčiny sú 
multifaktoriálne. Ochorenie najčastejšie vzniká v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholických 
nápojov. Cirhóza pečene má komplikácie, ktoré môžu ohroziť život chorého. Nadmerná tvorba 
tekutiny v brušnej dutine (ascites) zväčšuje objem brucha, býva príčinou poruchy funkcie obličiek a 
infekcií. Pažerákové varixy pacienta ohrozujú na živote krvácaním. Zväčšená slezina spôsobuje 
nedostatok bielych krviniek, málokrvnosť a poruchy hemostázy. Cirhóza pečene je prekanceróza a po 
rokoch sa v nej môže vyvinúť hepatocelulárny karcinóm. 



Alkoholová choroba pečene vzniká pri viacročnom častom a nadmernom pití alkoholických nápojov. 
V skorých fázach sa vyskytuje v pečeni steatóza, neskôr pacient trpí opakovanými zápalmi pečene a 
choroba pokračuje do cirhózy pečene a jej komplikácií. Nadmerná konzumácia alkoholických nápojov 
priamo súvisí s úmrtnosťou na cirhózu pečene a patrí medzi najvýznamnejšie problémy verejného 
zdravotníctva nielen na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách Európy a sveta. Ďalšou 
významnou príčinou cirhózy pečene sú vírusové hepatitídy - hepatitída C a hepatitída B. Proti 
hepatitíde B existuje očkovacia látka, ktorá je všeobecne dostupná. Proti vírusu hepatitídy C zatiaľ 
nejestvuje očkovacia látka. Táto infekcia prebieha spravidla ako chronický zápal pečene, ktorý vyústi 
do cirhózy pečene s komplikáciami. V súčasnosti existuje účinná, ale finančne náročná včasná liečba 
chronickej hepatitídy B aj C, ktorá zväčša zabraňuje rozvoju cirhózy pečene. Medzi závažné ochorenia 
patria tiež autoimunitné hepatitídy. Existuje niekoľko typov autoimunitnej hepatitídy. Tieto 
ochorenia sa vyskytujú častejšie u žien. Priebeh autoimunitnej hepatitídy býva chronický a ak sa 
nelieči, vzniká cirhóza pečene. Choroba sa prejaví ako ťažké akútne vzplanutie so žltačkou, alebo až 
po tom, čo vzniknú komplikácie cirhózy pečene. Viaceré dedičné choroby pečene sa prejavujú 
chronickým zápalom pečene, ktorý vyústi do cirhózy pečene a jej komplikácií. Medzi najčastejšie 
patria hemochromatózy, pri ktorých dochádza k nadmernému ukladaniu železa do pečene. Liečba 
spočíva v pravidelných venesekciách. Bez terapie však pomerne rýchlo vzniká cirhóza pečene, s 
vysokým rizikom hepatocelulárneho karcinómu. Ďalšou dedičnou cirhogénnou chorobou je 
Wilsonova choroba, choroba z nadmerného ukladania medi. Aj pri nej často vzniká cirhóza pečene s 
komplikáciami (s výnimkou karcinómu pečene). Včasná liečba skorých štádií chronických hepatitíd a 
cirhózy pečene predlžuje život a môže ušetriť veľké finančné prostriedky. Systematické a včasné 
zachytávanie chronických hepatitíd a cirhózy pečene patrí medzi prioritné zdravotnícke imperatívy 
súčasnosti. 

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS., prednosta I. internej kliniky UN Bratislava a SZU, 
upozornil na skutočnosť, že výskyt hepatocelulárneho karcinómu (HCC) narastá vo vyspelých, ale aj 
rozvojových krajinách. Na Slovensku sa zachytil predovšetkým zvýšený výskyt u mužov. Pred piatimi 
rokmi narástla incidencia HCC v Slovenskej republike na 3,5. U mužov bola ešte vyššia: 7 
diagnostikovaných prípadov na 100 000 obyvateľov/rok. Jednoznačnou prekancerózou pre HCC je 
cirhóza pečene. Rizikom vzniku HCC predstavujú aj dve ochorenia pečene s dlhodobým priebehom - 
alkoholová choroba pečene a nealkoholová tuková choroba pečene. Príčinou prvej je nadmerná a 
dlhodobá konzumácia alkoholických nápojov. Druhá súvisí s obezitou, diabetom a hyperlipidémiou. 
Obe môžu spôsobiť cirhózu pečene a u niektorých pacientov aj HCC. Okrem pečeňových chorôb 
(prekanceróz) sa v súčasnosti potvrdzujú aj ďalšie rizikové faktory HCC, ktoré predstavujú jeho 
zvýšené riziko aj bez cirhózy pečene. Ak sa navyše kombinujú s cirhózou, riziko sa znásobuje. Medzi 
ne patria alkoholizmus, diabetes mellitus 2. typu a dokonca aj samotná obezita. Infekcia vírusom 
hepatitídy B je samostatným rizikom aj u pacientov, ktorí nemajú cirhózu pečene. Nadmerné 
ukladanie železa do pečene (nielen pri hemochromatóze) je ďalší rizikový faktor HCC. Známe sú aj 
niektoré karcinogénne toxíny, ako je aflatoxín plesne Aspergillus fumigatus, ktorá sa vyskytuje napr. 
na plesnivých rajčinách a v splesnivených nevypražených arašidoch. Dôležitou súčasťou manažmentu 
pacienta je vhodný surveillance. Osobitne treba sledovať stav a priebeh choroby u tých pacientov, u 
ktorých sa prekanceróza spája s ďalšími rizikovými faktormi a tam, kde sa ich skombinuje viacero. 
Príkladov kombinácie rizík je veľa - chronická vírusová hepatitída, alkoholizmus, súčasne obezita a 
pod. Slovenská medicína disponuje širokou škálou liečebných modalít podľa rozsahu a štádia HCC. 

MUDr. Darina Sedláková, MPH., riaditeľka Kancelárie SZO na Slovensku poukázala na opatrenia, 
ktoré vedú k zníženiu škodlivých účinkov alkoholu. Na základe odporúčaní SZO vláda SR prijala od 
roku 2002 už dva Národné akčné plány na znižovanie škodlivých účinkov alkoholu a v súčasnosti je 
vypracovaný ďalší -Národný akčný plán na znižovanie škodlivých účinkov alkoholu na roky 2013 - 
2016. Vychádza z Európskeho akčného plánu na znižovanie škodlivých účinkov alkoholu 2012 až 
2020, ktorý odporúča, aby efektívna politika boja proti alkoholu v jednotlivých krajinách zahŕňala 



najmä nasledovné súvislosti: zvýšenie povedomia o povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických 
záťaží škodlivého užívania alkoholu a podporovanie zainteresovanosti vlády v tomto zmysle, 

zvýšenie dostupnosti a skvalitnenie relevantných údajov o rozsahu a ukazovateľoch poškodenia 
zdravia spôsobeného užívaním alkoholu a o efektívnych intervenciách, ktoré vedú k zníženiu a 
prevencii poškodenia zdravia, integráciu politiky boja voči alkoholu do všetkých činností, ktoré 
podporujú dobrý zdravotný stav, zdravý životný štýl a ktoré znižujú záťaž chronických neprenosných a 
prenosných ochorení, kapacity a možnosti pre mestá, miestne komunity a občiansku spoločnosť na 
implementáciu efektívnych postupov na elimináciu konzumácie alkoholu v rámci konkrétnych 
projektov a programov. Najnovšie opatrenia Európskeho akčného plánu sú úzko naviazané na 
Globálny akčný plán pre prevenciu a kontrolu chronických neinfekčných ochorení, ktorý v súčasnosti 
predstavuje hlavnú náplň agendy SZO, pričom alkohol je jedným zo štyroch kľúčových rizikových 
faktorov. Cieľom je zníženie škodlivého užívania alkoholu do roku 2025 aspoň o 10 % v rámci situácie 
v každej krajine. Európsky akčný plán opätovne potvrdzuje, že ľahká dostupnosť alkoholu zvyšuje 
jeho konzumáciu a o to viac zvyšuje zdravotné a sociálne následky súvisiace s jeho užívaním. Aj malé 
zníženie dostupnosti alkoholu môže priniesť zdravotné benefity, znížiť násilnosti, nehodovosť a 
poškodzovanie zdravia ľudí. Medzi osvedčené postupy, okrem zvyšovania spotrebných daní, patria 
preventívne opatrenia týkajúce sa dostupnosti alkoholu, veku osôb nakupujúcich alkohol, 
obmedzenie času predaja a hustoty predajní. 


