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ZDRAVOTNÍCKE NOVINY  

Akútna infekcia vírusom hepatitídy C prebieha ako mierne ochorenie, ktoré často uniká diagnostike 

Preventívne prehliadky - súčasťou majú byť pečeňové testy 

 

Odborníci varujú. Vírusové hepatitídy patria stále k najzávažnejším zdravotníckym problémom. 

Všeobecní lekári i hepatológovia sa aktívne snažia o zaradenie pečeňových testov do vyšetrení v 

rámci preventívnych prehliadok. ,,V súčasnosti rokujeme s ministerstvom zdravotníctva, aby sa 

dostali do zákona," vysvetlil prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., hlavný odborník MZ SR pre 

hepatológiu. 

 

Odborné usmernenie 

Ako uviedol prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR MUDr. Ladislav Pásztor, MSc., úhrada 

akéhokoľvek výkonu v rámci preventívnych prehliadok vyžaduje analýzu prínosu a nákladov. 

,,Všeobecní lekári pre dospelých už mnoho rokov hovoria o rozšírení palety laboratórnych vyšetrení 

napríklad o cholesterol pre širšie vekové skupiny, ako je to teraz. V súčasnosti sa pečeňové testy 

vyšetrujú v rámci preventívnych prehliadok pri posudzovaní spôsobilosti na prácu v niektorých 

rizikových skupinách, ale vtedy to hradí zamestnávateľ," priblížil. Doplnil, že odborná sekcia VLD ASL 

SR sa aktuálne snaží o úhradu zo zdravotného poistenia v prípade niektorých vyšetrení v 

ambulanciách VLD, ako je INR, CRP a ďalšie. Ako informovala hovorkyňa MZ SR Martina Šoltésová, v 

spolupráci so špecialistami (hepatológmi a infektológmi) z praxe pripravil rezort odborné 

usmernenie, v ktorého zmysle sa vykonáva diagnostika infekcie vírusových hepatitíd u viacerých 

skupín obyvateľov, pričom sú medzi nimi rizikové skupiny vystavené tejto infekcii (napr. drogovo 

závislí). Diagnostika sa týka aj skríningového vyšetrenia darcov krvi a vyšetrovania zdravých 

obyvateľov v ohniskách nákazy vírusových hepatitíd. Odborné usmernenie platí už niekoľko rokov. 

,,Pečeňové testy sa vyšetrujú aj v rámci predoperačného vyšetrenia. Ak je zistená vyššia hodnota 

niektorého z pečeňových enzýmov, napríklad ALT, treba zistiť príčinu, keďže okrem vírusových 

hepatitíd môže ísť aj o iné poškodenia pečene - stukovatenie pečene, toxické poškodenie, mnohé 

akútne infekčné choroby hlavne vírusového pôvodu a podobne," dodala. Ako ďalej vysvetlila, lekár 

môže podľa potreby v rámci ďalšej diagnostiky indikovať vyšetrenie vírusových hepatitíd, ktoré sa 

hradí z verejného zdravotného poistenia. 

 

O mnohých infikovaných nevieme 

Ako informoval prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP 

Košice a LF UPJŠ, najčastejšou príčinou chronických ochorení pečene vo vyspelých krajinách vrátane 

Slovenska je infekcia vírusom hepatitídy C. ,,Akútna infekcia prebieha ako mierne ochorenie, ktoré 

často uniká diagnostike. Pacient totiž nemá ťažkosti, nič ho nebolí," spresnil. Ako ďalej dodal: 

,,Počet hlásených prípadov u nás bol vlani iba štrnásť, čo predstavuje asi len zlomok skutočného 



počtu infikovaných." I. Schréter tiež zdôraznil, že na Slovensku boli vykonané dve rozsiahle 

epidemiologické štúdie, pri ktorých vyšetrili viac ako osemtisíc vzoriek sér. ,,Výsledky štúdií 

poukazujú na to, že máme chronicky infikovaných asi 0,7 percenta obyvateľstva, čo predstavuje 

približne 35 000 osôb. Porovnanie s počtom doteraz evidovaných infekcií vírusom hepatitídy C 

poukazuje na to, že mnoho infikovaných ostáva stále nepoznaných," priblížil I. Schréter. Riziko 

infekcie vidí práve v tom, že jej prvými prejavmi môžu byť až známky chronického ochorenia pečene 

po rokoch bezpríznakového priebehu. Významným preventívnym opatrením je preto podľa neho 

aktívne vyhľadávanie infikovaných s bezpríznakovým priebehom. ,,Osobitnú pozornosť treba 

venovať zisťovaniu informácií o príslušnosti k rizikovej skupine ohrozenej zvýšeným výskytom 

hepatitídy C, ale aj osobám so zvýšenou aktivitou aminotransferáz," zhrnul I. Schréter. Tá je, ako 

povedal, dôležitým markerom poškodenia pečene a často súvisí s infekciou vírusom hepatitídy C. 

Práve preto by bolo vhodné, aby sa vyšetrenie aminotransferáz stalo súčasťou vyšetrení 

vykonávaných v rámci preventívnych prehliadok. 

 

Nákladná liečba 

Podľa doc. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., z I. internej kliniky UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, bude v 

budúcnosti k dispozícii liečba, ktorá povedie k vyliečeniu chronickej hepatitídy C takmer u sto percent 

pacientov. ,,Nebude mať nežiaduce účinky. Problémom bude cena, ktorá sa bude pohybovať v 

desaťtisícoch eur," vysvetlil. Cieľom akejkoľvek liečby je podľa neho dosiahnuť trvalú virologickú 

odpoveď. Pacienti, ktorí ju dosiahnu, majú menší počet komplikácií základného ochorenia, ale aj 

menší výskyt chorôb, napríklad diabetu II. typu. ,,Dnes na liečbu hepatitídy C používame liečebné 

režimy na báze interferónu. Ovplyvňuje imunitný systém pacienta," povedal P. Jarčuška. Trvalú 

virologickú odpoveď až u 75 percent pacientov dosahujú pri liečbe trojkombináciou pegylovaného 

interferónu, ribavirínu a proteázových inhibítorov prvej generácie. ,,Liečba je však finančne náročná 

a má veľa nežiaducich účinkov. Zdravotné poisťovne ju preplácajú iba vybraným skupinám 

pacientov," dodal. Ako ďalej zdôraznil, v klinických štúdiách takmer až sto percent pacientov s 

chronickou hepatitídou C liečených kombináciou viacerými priamo účinkujúcimi antivirotikami 

dosiahlo trvalú virologickú odpoveď. Táto liečba nemá podľa P. Jarčušku prakticky žiadne nežiaduce 

účinky. ,,Niektoré priamo účinkujúce antivirotiká novšej generácie sú už v Európskej únii 

registrované. Registráciu ďalších očakávame v blízkej budúcnosti. Liečba však bude extrémne 

náročná," uzavrel docent Jarčuška. 


