
LieLieččba a jej komplikba a jej komplikááciecie
u pacientov s chronickou u pacientov s chronickou 
vvíírusovou hepatitrusovou hepatitíídou C vo dou C vo 
vvääzenskom systzenskom systééme SRme SR

MeMeřříínn 1.1.--3.12.20083.12.2008



VVääzenskzenskéé prostredieprostredie

�� ArchaickArchaickáá predstava predstava 
vvääzzňňaa

�� VVääzezeňň-- ččloveklovek-- pacientpacient
�� GuGuľľou na nohe ostou na nohe ostááva va 
významnvýznamnáá rizikovosrizikovosťť
prostredia pre prostredia pre 
momožžnosnosťť nnáákazy krvou kazy krvou 
prenosnými prenosnými 
ochoreniami najmochoreniami najmää v v 
ssúúvislosti s uvislosti s užžíívatevateľľmi mi 
drog drog -- VHC, VHB (HIV VHC, VHB (HIV 
infekcia)infekcia)



RizikovosRizikovosťť prostrediaprostredia

�� dôvod pobytu vo vdôvod pobytu vo vääzenzeníí v sv súúvislosti s rizikovým sprvislosti s rizikovým spráávanvaníím m 
vonku  (prostitvonku  (prostitúúcia, cia, narkomani)narkomani)

�� potýpotýččky medzi vky medzi vääzzňňami s krvnými poraneniamiami s krvnými poraneniami
�� spolospoloččnnéé poupoužžíívanie predmetov osobnej hygieny (novanie predmetov osobnej hygieny (nožžniniččky, ky, 

žžiletky a pod.,)iletky a pod.,)
�� poupoužžíívanie spolovanie spoloččne zdiene zdieľľaných ostrých pracovných aných ostrých pracovných 
nnáástrojov na pracoviskstrojov na pracoviskáách (ch (ššidlidláá, ihly a pod.), ihly a pod.)

�� tetovtetováážž , , piercingpiercing
�� ččastastéé homosexuhomosexuáálne praktiky lne praktiky -- ““ z nz núúdzedze““,  pr,  príítomnostomnosťť
homosexuhomosexuáálov alebo lesbických vzlov alebo lesbických vzťťahovahov

�� pokrapokraččovanie v uovanie v užžíívanvaníí drog??? poddrog??? podľľa dostupných a dostupných úúdajov o dajov o 
zzááchyte drog sa prostredie vchyte drog sa prostredie vääznznííc SR pokladc SR pokladáá za za 
bezdrogovbezdrogovéé



VVääzni zni -- ššpecifickpecifickáá rizikovrizikováá skupina v skupina v 
momožžnosti nosti šíšírenia vrenia víírusu hepatitrusu hepatitíídy Cdy C

Koincidencia viacerých rizikových faktorov  v uzavretom priestorKoincidencia viacerých rizikových faktorov  v uzavretom priestore s e s 
momožžnosnosťťou presunu osôb po vou presunu osôb po vääzniciach zniciach 

--do vdo vääznice vstupujznice vstupujúú ľľudia s chronickou VHC udia s chronickou VHC -- niničč netunetuššiaci o svojej iaci o svojej 
nnáákaze alebo zanedbkaze alebo zanedbáávajvajúúci tci túúto  informto  informááciu alebo   jedinci, ktorciu alebo   jedinci, ktoríí
sa chcsa chcúú alebo sa zaalebo sa začčali lieali lieččiiťť......

--jedna  skupina priznjedna  skupina priznááva  rizikovosva  rizikovosťť a podrobuje sa skra podrobuje sa skrííningu, ningu, 
diagnostike a liediagnostike a lieččbe , druhbe , druháá skupina popiera rizikovskupina popiera rizikovéé sprspráávanie a vanie a 
tým nemustým nemusíí bybyťť zaradenzaradenáá do skrdo skrííningu ningu antianti HCV protilHCV protiláátoktok

--do vdo vääznice vstupujznice vstupujúú zdravzdravíí ľľudia  ako do prostredia s vyudia  ako do prostredia s vyššíšším rizikom m rizikom 
momožžnosti nnosti náákazykazy

--vvääzni v rzni v ráámci výkonu vmci výkonu vääzby alebo výkonu trestu môzby alebo výkonu trestu môžžu byu byťť
premiestpremiestňňovanovaníí , , ččiižže menia svojich bezprostredných e menia svojich bezprostredných 
„„spolubývajspolubývajúúcichcich““

--obvinený vobvinený vääzezeňň mômôžže bye byťť nnááhle prepustený na slobodu a odchhle prepustený na slobodu a odcháádza dza 
naspnaspääťť do do „„civilncivilnééhoho““ prostrediaprostredia



NarkomaniNarkomani

�� Vo vVo vääzniciach SR sa nachzniciach SR sa nacháádza okolo 8dza okolo 8--10% 10% 
narkomanovnarkomanov

�� Pri poPri poččte okolo  9000 vte okolo  9000 vääzzňňov v SR je to asi 700ov v SR je to asi 700--
900 narkomanov900 narkomanov

�� !!! Ak sa nepriznaj!!! Ak sa nepriznajúú k svojmu k svojmu žživotnivotnéému mu šštýlu týlu 
alebo sexualebo sexuáálnej orientlnej orientáácii nie scii nie súú zahrnutzahrnutíí v v 
skrskrííningovom vyningovom vyššetrenetreníí na krvou prenosnna krvou prenosnéé
ochoreniaochorenia



Postihnutie narkomanov chronickou Postihnutie narkomanov chronickou 
vvíírusovou hepatitrusovou hepatitíídou Cdou C

�� Narkomani v USA s viac ako 6 roNarkomani v USA s viac ako 6 roččnou nou i.vi.v. . 
aplikaplikááciou drog sciou drog súú postihnutpostihnutíí chronickou VHC v chronickou VHC v 
6464--94% (94% (ColinColin W.ShepardW.Shepard 09/2005)09/2005)

� Prevalencia anti-HCV protilátok medzi IDU je vo 
všeobecnosti mimoriadne vysoká - prevalencia
nad 60% medzi rôznymi štatistickými vzorkami 
IDU testovanými v rokoch 2003 – 2004 sa 
uvádzajú z Belgicka, Dánska, Nemecka, Grécka, 
Španielska, Írska, Talianska, Poľska, Portugalska, 
Spojeného kráľovstva, Rumunska, Nórska 

� nižšia ako 40 % bola v štatistických vzorkách z 
Belgicka, Českej republiky, Grécka, Cypru, 
Maďarska, Malty, Rakúska, Slovinska, Fínska 
(ECMDDA-2006)



�� Od r.2000 bolo doporuOd r.2000 bolo doporuččenenéé v v 
skrskrííningovom vyningovom vyššetrenetreníí vvääzzňňa a 
prichpricháádzajdzajúúceho do vceho do vääzenia SR z zenia SR z 
rizikovej skupiny (priznanrizikovej skupiny (priznanáá
narkomanianarkomania, homosexualita  alebo , homosexualita  alebo 
prostitprostitúúcia) doplnicia) doplniťť k  uk  užž
realizovanrealizovanéému vymu vyššetreniu etreniu antianti-- HIV, HIV, 
BWR, BWR, HBsAgHBsAg aj vyaj vyššetrenie protiletrenie protiláátok tok 
antianti--HCVHCV



VyVyššetrenia v jednotlivých vetrenia v jednotlivých vääzniciach SRzniciach SR--r.2005r.2005

181881781721921986286211919919SPOLUSPOLU

003232003232003232ÚÚVV VV ŽŽilinailina18.18.

33535321214747003838ÚÚVTOS VTOS ŽŽeliezovceeliezovce17.17.

****6161**007373Nemocnica a Nemocnica a ÚÚVTOS TrenVTOS Trenččíínn16.16.

006600660066ÚÚVV a VV a ÚÚVTOS RuVTOS Ružžomberokomberok15.15.

00000020200033ÚÚVV PreVV Preššovov14.14.

117710101111001111ÚÚVTOS Nitra VTOS Nitra -- ChrenovChrenováá13.13.

00000000111616ÚÚVV NitraVV Nitra12.12.

004411990022ÚÚVTOS pre ml. Martin VTOS pre ml. Martin -- SuSuččanyany11.11.

00550042420022ÚÚVV LevoVV Levoččaa10.10.

007070887070007070ÚÚVTOS a VTOS a ÚÚVV LeopoldovVV Leopoldov9.9.

223232003737003838ÚÚVTOS KoVTOS Koššice ice -- ŠŠacaaca8.8.

224141551212005151ÚÚVV a VV a ÚÚVTOS KoVTOS Koššiceice7.7.

0077131313130077ÚÚVTOS a VTOS a ÚÚVV IlavaVV Ilava6.6.

221101105511011000110110ÚÚVTOS HrnVTOS Hrnččiarovce n/Parnouiarovce n/Parnou5.5.

221515331515001818ÚÚVTOS Dubnica n/VVTOS Dubnica n/Vááhomhom4.4.

0012121115150055ÚÚVTOS B.B. VTOS B.B. -- KrKrááľľovováá3.3.

111212661212002626ÚÚVV BanskVV Banskáá BystricaBystrica2.2.

55411411858541141100411411ÚÚVV BratislavaVV Bratislava1.1.

pozitpozit..HBsAgHBsAgpozitpozit..HCVHCVpozitpozit..HIV HIV ÚÚstavstavP.P.čč..



VyVyššetrenia v jednotlivých vetrenia v jednotlivých vääzniciach SRzniciach SR--r.2006r.2006

31311 1851 1852922921 2401 240111 0771 077

002828331414002828ÚÚVV VV ŽŽilinailina

22999930306464001616ÚÚVTOS VTOS ŽŽeliezovceeliezovce

****8989106106005959Nemocnica a Nemocnica a ÚÚVTOS TrenVTOS Trenččíínn

002020551818001818ÚÚVV a VV a ÚÚVTOS RuVTOS Ružžomberokomberok

002323224343002323ÚÚVV PreVV Preššovov

33161612122424111515ÚÚVTOS Nitra VTOS Nitra -- ChrenovChrenováá

335959885959005959ÚÚVV NitraVV Nitra

442929221313002424ÚÚVTOS pre ml. Martin VTOS pre ml. Martin -- SuSuččanyany

00220025250000ÚÚVV LevoVV Levoččaa

008383668383008383ÚÚVTOS a VTOS a ÚÚVV LeopoldovVV Leopoldov

223636001212003535ÚÚVTOS KoVTOS Koššice ice -- ŠŠacaaca

224040772828001919ÚÚVV a VV a ÚÚVTOS KoVTOS Koššiceice

0021210000002121ÚÚVTOS a VTOS a ÚÚVV IlavaVV Ilava

22142142131314214200142142ÚÚVTOS HrnVTOS Hrnččiarovce n/Parnouiarovce n/Parnou

0056560056560055ÚÚVTOS Dubnica n/VVTOS Dubnica n/Vááhomhom

002222303044440099ÚÚVTOS B.B. VTOS B.B. -- KrKrááľľovováá

44363622223636004848ÚÚVV BanskVV Banskáá BystricaBystrica

99473473636347347300473473ÚÚVV BratislavaVV Bratislava

pozitpozit..HBsAgHBsAgpozitpozit..HCVHCVpozitpozit..HIV HIV ÚÚstavstav



�� V roku 2005 sme po schvV roku 2005 sme po schváálenleníí koncepcie liekoncepcie lieččby by 
nanaššimi nadriadenými orgimi nadriadenými orgáánmi v spoluprnmi v spoluprááci s ci s 
hepatolhepatolóógom v FN Trengom v FN Trenččíín zan začčali lieali lieččiiťť prvprvéého ho 
vvääzzňňa s chronickou va s chronickou víírusovou hepatitrusovou hepatitíídou C v dou C v 
Nemocnici pre obvinených  a odsNemocnici pre obvinených  a odsúúdených v dených v 
TrenTrenččííne a od roku 2005 pacientov po splnenne a od roku 2005 pacientov po splneníí
kritkritééririíí indikujeme k indikujeme k šštandardnej kombinovanej tandardnej kombinovanej 
antivantivíírusovej lierusovej lieččbe a liebe a lieččime ich v spoluprime ich v spoluprááci s ci s 
hepatolhepatolóógomgom ambulantne s kontrolamiambulantne s kontrolami na na 
internom oddeleninternom oddeleníí nemocnice.nemocnice.

�� Týmto sa SR zaradila medzi 5 z novoprijatých Týmto sa SR zaradila medzi 5 z novoprijatých 
krajkrajíín En EÚÚ, ktor, ktoréé uvuváádzajdzajúú, , žže poskytuje poskytujúú lielieččbu bu 
chronickej VHC vo vchronickej VHC vo vääzniciach(Litva, Pozniciach(Litva, Poľľsko, sko, ČČR, R, 
Slovinsko a Slovensko)Slovinsko a Slovensko)



ManaManažžment ment 

�� Stanovenie Stanovenie antianti HCV protilHCV protiláátok alebo tok alebo 
HBsAgHBsAg + + markerovmarkerov -- skrskrííning rizikových ning rizikových 
skupskupíín, vyn, vyššetrenie pre vyetrenie pre vyššššie ie transamintransamináázyzy
a ina inéé symptsymptóómy alebo nmy alebo nááhodnhodnéé
zistenie(napr. predoperazistenie(napr. predoperaččnnéé vyvyššetrenie)etrenie)

�� 66--mesamesaččnnéé sledovanie hodnôt sledovanie hodnôt transamintransamináázz
�� Stanovenie PCRStanovenie PCR--RNARNA--HCV alebo PCRHCV alebo PCR--DNADNA--
VHBVHB



PCRPCR--RNARNA--HCV (DNAHCV (DNA-- HBV) HBV) pozitpozit..

�� indikindikáácia k  cia k  biopsiibiopsii pepeččene (po vyhodnotenene (po vyhodnoteníí
medicmedicíínskych aj nemedicnskych aj nemedicíínskych faktorov)nskych faktorov)

�� výsledky : výsledky : sséérologickrologickéé vyvyššetrenia, histologický netrenia, histologický náález, lez, 
vyvyššetrenie etrenie toxikoltoxikolóógiegie momoččaa, psychiatrick, psychiatrickéé vyvyššetrenie etrenie 
zasielame prostrednzasielame prostrednííctvom hepatolctvom hepatolóóga z Centra na ga z Centra na 
lielieččbu VHC na prbu VHC na prííslusluššnnúú zdravotnzdravotnúú poispoisťťovovňňu na u na 
schvschváálenielenie

�� po schvpo schváálenleníí lielieččby pacienta prizveme k zaby pacienta prizveme k začčatiu lieatiu lieččby by 
formou hospitalizformou hospitalizáácie na interncie na internéé odd. , realizujeme tu  odd. , realizujeme tu  
prvprvéé kontrolnkontrolnéé biochemickbiochemickéé vyvyššetrenia a pacienti sa etrenia a pacienti sa 
nnáásledne  liesledne  lieččia v jednotlivých via v jednotlivých vääzniciachzniciach

�� na mesana mesaččnnéé klinickklinickéé kontroly pacienti prichkontroly pacienti pricháádzajdzajúú na na 
interninternéé odd. nemocnice ( pravidelnodd. nemocnice ( pravidelnéé eskortovanie  eskortovanie  
pacientov ako systpacientov ako systéém fungovania celej nemocnice)m fungovania celej nemocnice)



NemedicNemedicíínske faktory modifikujnske faktory modifikujúúce ce 
rozhodnutie o zarozhodnutie o začčatatíí a pokraa pokraččovanovaníí lielieččbyby

�� neistota o zotrvanneistota o zotrvaníí pacienta vo vpacienta vo vääzbezbe
�� povinnospovinnosťť zzúúččastastňňovaovaťť sa ssa súúdnych pojedndnych pojednáávanvaníí
alebo iných trestnoalebo iných trestno--prpráávnych vnych úúkonov, prkonov, príípadne padne 
ssúúdom nariadenej PAL alebo PTX liedom nariadenej PAL alebo PTX lieččbyby

�� predpoklad krpredpoklad kráátkeho výkonu trestu odtkeho výkonu trestu odňňatia atia 
slobody (menej ako polroka) slobody (menej ako polroka) 

�� momožžnosnosťť prepustenia z vprepustenia z vääzby alebo zby alebo 
podmienepodmieneččnnéého prepustenia z výkonu trestuho prepustenia z výkonu trestu

�� menlivmenlivéé rozhodnutia pacienta k spoluprrozhodnutia pacienta k spoluprááci, ci, ččasto asto 
nie zo dnie zo dňňa na dea na deňň, ale z hodiny na hodinu, ale z hodiny na hodinu

�� ooččakakáávanie vanie „„nejaknejakééhoho““ profitu zo strany pacienta profitu zo strany pacienta 
z ochoty liez ochoty lieččiiťť sasa



�� Z Z farmakofarmako--ekonomickekonomickééhoho hhľľadiska a adiska a 
aj z pohaj z pohľľadu vynaloadu vynaložžených nených náákladov kladov 
na jednotlivna jednotlivéé vyvyššetrenia starostlivo etrenia starostlivo 
zvazvažžujeme, vyhodnocujeme a ujeme, vyhodnocujeme a 
indikujeme pacientov k lieindikujeme pacientov k lieččbebe

�� Na druhej strane je naNa druhej strane je naššou ou 
povinnospovinnosťťou  umoou  umožžniniťť lielieččbu bu 
kakažžddéému , kto  sa chce liemu , kto  sa chce lieččiiťť



ŠŠtandardom lietandardom lieččby by 
chronickej vchronickej víírusovej rusovej 
hepatithepatitíídy C je dy C je 
kombinkombináácia cia pegylovanpegylovanééhoho
interferinterferóónunu a a ribavirribaviríínunu



�� Genotyp 1Genotyp 1-- lielieččba 48 týba 48 týžžddňňovov

�� Genotyp 3Genotyp 3-- lielieččba 24 týba 24 týžžddňňovov

Trvanie lieTrvanie lieččbyby



SledovanieSledovanie
�� KO+apNEU+TrKO+apNEU+Tr v 1. týv 1. týžždni liedni lieččby, v 3.týby, v 3.týžždni a v dni a v 
mesamesaččných intervaloch spolu s Bi, AST, ALTných intervaloch spolu s Bi, AST, ALT

�� TSH v TSH v úúvode lievode lieččby, potom o 3 mesiaceby, potom o 3 mesiace
�� PCRPCR--RNARNA--HCV v 12.týHCV v 12.týžždnidni--vyhodnotenie vyhodnotenie 
kvantitykvantity-- pokles o 2 log pokles o 2 log úúvodnej hodnoty vodnej hodnoty 
nnááloložže ve víírusu (EVR)rusu (EVR)

�� PCRPCR--RNARNA--HCV pri skonHCV pri skonččeneníí lielieččby (by (EtVREtVR))
�� PCRPCR--RNARNA--HCV 6mesiacov po skonHCV 6mesiacov po skonččeneníí
lielieččby(SVR)by(SVR)



IndikovanIndikovaníí k liek lieččbebe

2020Rok 2008(k 1.10.)Rok 2008(k 1.10.)
2323Rok 2007Rok 2007

2929Rok 2005Rok 2005
1919Rok 2006Rok 2006

91+1pacient 91+1pacient 
bioptovanýbioptovaný
peroperaperoperaččnene

9292

RealizovanRealizovanéé biopsiebiopsie



SSúúbor liebor lieččených pacientovených pacientov

Začatá liečba 56

Ukončená liečba 32

Odmietli pokračovať 3

Odišli počas liečby z väzenia 5

V liečbe 16



SSúúbor pacientov s ukonbor pacientov s ukonččenou enou 
lielieččboubou

Ukončená liečba 35

Úspešne vylie čených 25+1(89%)

Neúspešná lie čba 3(11%)

Nevieme výsledok 2

Do 6 mesiacov po liečbe 5 

Genotyp1 -2 Genotyp3-1

Genotyp1 – 6(+1) Genotyp3- 19



RozloRozložženie genotypovenie genotypov

Spolu liečených 56

Genotyp 3            31(55,3%)

Genotyp 1            25(44,7%)

Vekový priemer 31,8rokov



5656NeNežžiadiadúúcece úúččinky lieinky lieččbyby

33TyreopatiaTyreopatia ((hyperhyper--hypotyrehypotyreóózaza s nutnoss nutnosťťou lieou lieččby) by) 

4141Pokles hmotnostiPokles hmotnosti

4545InsomniaInsomnia

11ZZáávavažžnnéé psychickpsychickéé poruchyporuchy-- psychotickpsychotickáá reakciareakcia

4444PsychickPsychickéé ťťaažžkosti kosti ––psychickpsychickáá tenzia, poruchy sprtenzia, poruchy spráávania avania ažž
agresivitaagresivita

77KoKožžnnéé reakcie(dermatitreakcie(dermatitíídy, zhordy, zhorššenie enie atopickatopickééhoho ekzekzéému, mu, 
psoripsoriáázy)zy)

4646LokLokáálne kolne kožžnnéé zmeny po vpichuzmeny po vpichu

3030AnAnéémiamia

1212TrombocytopTrombocytopééniania

4646NeutropNeutropééniania

2424VAS alebo VAS alebo artralgieartralgie

1515FluFlu-- likelike sysy

3131SubfebrSubfebríílielie po podanpo podaníí INFINF



ZZááverver
�� MoMožžnosnosťť lielieččby chronickej hepatitby chronickej hepatitíídy vo vdy vo vääzenzeníí
priniesla zpriniesla zááujem o prevenciu týchto ochorenujem o prevenciu týchto ochoreníí nielen vo nielen vo 
výkone trestu , ale aj v bevýkone trestu , ale aj v bežžnom nom žživoteivote

�� Popri sledovanPopri sledovaníí úúspespeššnosti  lienosti  lieččby formou  trvalej by formou  trvalej 
virologickej odpovede je dôlevirologickej odpovede je dôležžititéé vnvníímamaťť aj vývoj aj vývoj 
pacienta ako pacienta ako ččloveka, ktorý menloveka, ktorý meníí svoj hodnotový svoj hodnotový 
rebrrebrííčček  aek  a posposúúva  zdravie na poprednva  zdravie na poprednéé miesto. miesto. 

�� ZZ nanaššich doterajich doterajšíších skch skúúsenostsenostíí odvodzujeme, odvodzujeme, žže pre e pre 
nanaššich pacientov je poskytnutie moich pacientov je poskytnutie možžnosti lienosti lieččenia enia 
antivantivíírusovou lierusovou lieččbou vo  vbou vo  vääzenských podmienkach zenských podmienkach 
impulzom, ktorý pomôimpulzom, ktorý pomôžže priaznivo  zmenie priaznivo  zmeniťť ich ich 
hodnotovhodnotovúú orientorientááciu a ciu a žživotný ivotný šštýl .týl .

�� Paradoxne najvParadoxne najvääččšíším m úúspechom naspechom naššej lieej lieččby je , by je , žže sa  e sa  
ss týmito pacientmi na vtýmito pacientmi na vääzenskej pôde uzenskej pôde užž nikdy nikdy 
nestretneme!nestretneme!



�� Citujem list od bývalej pacientkyCitujem list od bývalej pacientky

�� „„....posielam V....posielam Váám výsledok definitm výsledok definitíívneho vneho 
odberu krvi tak ako sme boli dohodnutodberu krvi tak ako sme boli dohodnutéé. Som . Som 
ššťťastnastnáá, , žže som negate som negatíívna s pozitvna s pozitíívnou mysvnou mysľľou, ou, 
za to vza to vššetko vetko vďďaaččíím Vm Váám, em, eššte raz  vete raz  veľľmi mi 
pekne pekne ďďakujem.akujem.““ september 2008                                  september 2008                                  
K.A.K.A.



�� „„MyMyššlienka sa prejavuje slovom, slovo sa lienka sa prejavuje slovom, slovo sa 
prejavuje prejavuje ččinom, z inom, z ččinu sa stinu sa stááva nva náávyk a vyk a 
ten vytvten vytváára charakter. Preto pozorne ra charakter. Preto pozorne 
sleduj svoju mysleduj svoju myššlienku a jej cestu, aby lienku a jej cestu, aby 
vytryskla z lvytryskla z láásky zrodenej zo zsky zrodenej zo zááujmu o ujmu o 
vvššetky bytosti.etky bytosti.““

��

((BuddhaBuddha))



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!

MUDr.MalesovMUDr.Malesováá Mariana, internMariana, internéé oddelenie Nemocnice pre obvinených a odsoddelenie Nemocnice pre obvinených a odsúúdených v dených v 
TrenTrenččííne , ne , MUDr.BoMUDr.Boččáákovkováá-- Centrum pre lieCentrum pre lieččbu VH v Trenbu VH v Trenččíínene


