
               

 

    28. júl - Svetový deň hepatitídy 

 

 

Vírusové hepatitídy sú na celom svete významnou zložkou chorobnosti a úmrtnosti ľudí. 
Spôsobuje ich 5 odlišných typov vírusov – A, B, C, D a E. Ochorenia týmito vírusmi majú za 
následok približne 1,45 milióna úmrtí každý rok, hlavne hepatitída B a C. Ochorenie môže 
mať akútnu alebo chronickú formu. Preto je veľmi dôležité predchádzať týmto ochoreniam. 

Hepatitída A a E sa prenáša fekálno-orálne. V SR boli epidémie z fekálne kontaminovanej 
vody a potravín vrátane zmrazených. 

Hepatitída B a C sa prenáša parenterálne. Prenos nákazy sa uskutočňuje ľudskou krvou alebo 
telesnými tekutinami, pri pohlavnom styku, pri používaní striekačiek a ihiel kontaminovaných 
krvou infikovaných osôb (napr. u narkomanov), pri nekontrolovanom darcovstve krvi 
a orgánov, ako aj od infikovanej matky na plod či novorodenca. Akútna forma ochorenia 
prechádza často do chronickej, ktorá môže prejsť do cirhózy pečene i hepatocelulárneho 
karcinómu. 

Prostredníctvom nebezpečných injekcií sa každoročne nakazí hepatitídou 2 milióny ľudí. 
Používaním sterilných jednorazových striekačiek a injekcií môžeme predísť týmto infekciám. 
Približne 780 tisíc osôb umiera každoročne na hepatitídu B. Pred touto infekciou môže 
celoživotne chrániť efektívna vakcína.  

Deň 28. júl bol zvolený ako Svetový deň hepatitídy pri príležitosti narodenia profesora 
Barucha Samuela Blumberga - nositeľa Nobelovej ceny, objaviteľa vírusu hepatitídy B 
a prvej vakcíny proti hepatitíde B.  

Témou tohtoročného svetového dňa hepatitídy je „Predchádzaj hepatitíde. Konaj hneď“.  

 

 

Prevencia: 

Hepatitída A a E  

Päť spôsobov ako sa chrániť: 

1. Informovať sa o očkovaní proti hepatitíde A u svojho poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. Existuje aj kombinovaná vakcína proti hepatitíde A a B. 

2. Správne variť jedlo a zjesť ho ešte kým je teplé. Vyvarovať sa nedovarených jedál. 
3. Po použití toalety, výmene detských plienok alebo pred prípravou jedla a jedením si 

VŽDY umývať ruky mydlom a vodou alebo alkoholovým roztokom. 



4. Ošúpať si ovocie a zeleninu, šalát umyť pitnou vodou. 
5. Piť iba pitnú alebo balenú vodu. 

Hepatitída B a C  

Šesť  spôsobov ako sa chrániť: 

1. Informovať sa o očkovaní proti hepatitíde B u svojho poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti. 

2. NIKDY nepoužívať spoločné ihly, holiace strojčeky, žiletky, zubné kefky 
alebo uteráky. 

3. Ak ste tehotná, informujte sa u svojho lekára ako predchádzať prenosu tejto 
infekcie na dieťa. 

4. Používať len sterilné nástroje na tetovanie a piercing. 
5. Používať kondómy správne. 
6. Kde je možné, zvoliť si orálnu medikáciu namiesto intravenóznej. 

Ak ste v riziku, dajte sa testovať: 

Ak vám bolo niekedy poskytnuté lekárske alebo zubné ošetrenie nesterilnými nástrojmi. 

Ak ste dostali transfúziu krvi v krajine, kde nie sú darcovia testovaní na hepatitídu.  

Ak bola vaša matka infikovaná hepatitídou, keď ste sa narodili. 

Ak ste si niekedy intravenózne aplikovali drogy. 

Ak ste infikovaní vírusom HIV. 

Postery: 

http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2015/posters/en/ 

Zdroje: 

Bakoss, P. a kol.: Epidemiológia, Univerzita Komenského Bratislava, 2005, ISBN 80-223-
1989-9 

Black Christopher: Prevent hepatitis. Act now, WHO, 2015  

http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2015/en/ 

WHO campaigns, 2015 

http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2015/event/en/ 

 

Vypracovalo: oddelenie Výchovy k zdraviu - RÚVZ Trenčín 


