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Chýba nám prevencia 

 

Lucia BARMOŠOVÁ, moderátorka: Aj keď vaša tvár nie je žltá, neznamená to, že nemôžete 
mať žltačku. Hepatitídou podľa odhadu infektológov trpí až 30 000 Slovákov. Hoci oficiálne 
štatistiky z Úradu verejného zdravotníctva hovoria len o desiatke nakazených. 

Lenka SKALICKÁ, hovorkyňa ÚVZ SR: V roku 2013 sme evidovali 9 prípadov akútnej vírusovej 
hepatitídy typu E a v tomto roku k dnešnému dňu evidujeme 3 prípady. Čo sa týka vírusovej 
hepatitídy typu C, tak v roku 2013 sme evidovali 14 prípadov. 

prof. MUDr. Ivan SCHRÉTER CSc., Klinika infektológie, UNLP Košice a LF UPJŠ: Stáva sa, že 
zdiagnostikujeme dnes pacienta v štádiu cirhózy, ktorý netuší o tom, že je chorý, že má 
nejakú chorobu. 

Eva BARIOVÁ, redaktorka: To čo podľa odborníkov v tejto oblasti jednoznačne chýba, je 
prevencia. Lekári tvrdia, medzi nami žijú tisíce nakazených ľudí, lenže ak nemajú vážne 
zdravotné problémy, nikdy to nezistia. Alebo až vtedy, keď je neskoro. 

prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, Interná klinika SZU a UNB LFUK: Práve chronické vírusové 
hepatitídy idú bez žltačky, bez žltého sfarbenia kože a očných bielkov. Takže preto sú 
nenápadné, preto prebiehajú celé roky, ba desaťročia bez príznakov. 

Eva BARIOVÁ, redaktorka: Neliečená hepatitída môže nakoniec znamenať vážne poškodenú 
pečeň s trvalými následkami. Lekári preto navrhujú zmeny v prevencii. 

prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, Interná klinika SZU a UNB LFUK: Zaradenie pečeňových 
testov do súboru vyšetrení pri preventívnej prehliadke. 

Martina ŠOLTÉSOVÁ, hovorkyňa MZ SR: Neplánujeme v tejto oblasti žiadne zmeny. 

Eva BARIOVÁ, redaktorka: Môže ísť aj o peniaze. Podobné testy stoja približne 100 eur. 
Lekári však tvrdia, že dnešné vyšetrenia zachytia len zlomok pacientov. 

prof. MUDr. Ivan SCHRÉTER CSc., Klinika infektológie, UNLP Košice a LF UPJŠ: Na lekárskej 
fakulte sa snažím robiť aj určitý výskum a vtedy sa mi podarilo získať zbytky sér, ktoré boli za 
iným účelom pozbierané. Asi 1,5 % u nás je ľudí, ktorí sú infikovaní vírusom hepatitídy C a z 
toho časť má chronickú infekciu, to je asi tých 0,7 %. Nevedeli o tom, samozrejme. 

Eva BARIOVÁ, redaktorka: Eva Bariová, Televízia JOJ. 

 


