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Realizácia projektu HEP vo väzenstve SR

Projekt HEP je realizovaný pod spoločnou garanciou GR ZVJS a 
Národného centra pre manažment a liečbu chronických hepatitíd.
Cieľom je zistiť, či pobyt vo výkone väzby a VTOS  je rizikom pre 
vznik krvou prenosných ochorení HCV ( hepatitídy typu C ) HBV
( hepatitídy typu B ) a HIV.  Ďalej sa sledujú rizikové faktory , ev. 
ich komplikácie, ktoré najviac  ovplyvňujú výskyt  infekcie  HCV, 
HVB a HIV pred nástupom na výkon väzby a na VTOS a faktory, 
ktoré ovplyvňujú ich vznik u osôb vo výkone väzby a VTOS.
Výstupom Projektu  HEP bude zistenie prevalencie a incidencie
infekcií v podmienkach väzenstva SR. Praktická realizácia je od
1.03.2008 do 31.03.2010 a projektu sa má zúčastniť 3500 osôb.



Realizácia projektu HEP vo väzenstve SR

• Projekt HEP „Riziko vzniku vybraných krvou prenosných infekčných 
ochorení u osôb vo výkone väzby a výkone  trestu  odňatia  slobody  
v Slovenskej republike“ bol posúdený a schválený etickou komisiou-
nezávislým orgánom, ktorý garantuje, že jeho realizácia je v  súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými etickými 
kódexmi a že počas jeho trvania budú zachované všetky práva osôb 
zúčastňujúcich sa vyšetrení v zmysle § 28  zákona č. 576/2004 Z. z. 
o  zdravotnej  starostlivosti,  službách   súvisiacich  s  poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

• Účasť na projekte HEP vyžaduje od každého účastníka informovaný 
súhlas, ktorý obsahuje písomnú informáciu – poučenie o charaktere  
vyšetrení a dobrovoľný súhlas, ktorý  musí obsahovať vlastnoručný 
podpis účastníka, ktorý môže kedykoľvek odstúpiť z projektu HEP. 
Účastník nemá v súvislosti s účasťou na  projekte  žiadne  finančné
náklady a nedostáva ani žiadnu kompenzáciu.



Informovaný súhlas
• INFORMOVANÝ SÚHLAS

• účastníka projektu 
• Riziko vzniku vybraných krvou prenosných infekčných ochorení u osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia 

slobody v Slovenskej republike
• Pred podpísaním tohto informovaného súhlasu som si prečítal/a (alebo niekto iný mi prečítal)* pripojenú písomnú

informáciu o projekte. Moja účasť na tomto projekte je úplne dobrovoľná. Bol/a som informovaný/á, že kedykoľvek 
môžem odstúpiť od účasti na tomto projekte bez toho, aby vznikol nejaký zlý dojem, alebo aby to malo nepriaznivý 
vplyv na moju zdravotnú starostlivosť. Moja účasť na tomto projekte môže byť takisto ukončená zo strany 
riešiteľov pre príčiny, ktoré mi budú vysvetlené. 

• Mal/a som dostatočnú príležitosť klásť otázky v súvislosti s mojou účasťou na projekte a dostať na ne plne 
uspokojivé odpovede. Rozumiem takisto, že sa môžem obrátiť na nižšie uvedené osoby v prípade ujmy súvisiacej 
so sledovaním.

• Týmto dobrovoľne vyjadrujem svoj súhlas s účasťou na tomto projekte. Dostal/a som jeden exemplár tohto 
informovaného súhlasu.

• Vyplní účastník:
• ______________________________           _______________     _________________
• meno účastníka (tlačeným písmom)                        podpis                         dátum 
•
• Čestné vyhlásenie osoby získavajúcej informovaný súhlas účastníka
• Osoby uvedené nižšie starostlivo vysvetlili účastníkovi projektu jeho podstatu. Ja/my* týmto potvrdzujeme, že 

podľa mojich/našich* najlepších poznatkov osoba podpisujúca tento súhlasný formulár rozumie podstate, 
požiadavkám, prínosom a rizikám svojej účasti na sledovaní a jej podpis je platný. Zdravotný problém, jazyk alebo 
vzdelanie toto porozumenie nevylučujú. 

• Vyplní riešiteľ:
• ______________________________           _______________     _________________
• meno riešiteľa (tlačeným písmom)                        podpis                          dátum
•
• Kontakt na zodpovedného lekára 
• titul                             meno                          telefónne číslo

• ____________________
• * Nehodiace sa škrtnite.



Realizácia projektu HEP vo väzenstve SR

• Do realizácie projektu HEP sú od 1. marca 2008 zapojení príslušníci 
zdravotníckych zariadení zboru, ktoré majú pridelené číselné kódy a 
za údaje z vyšetrení sú zodpovední vedúci lekári, ktorí raz mesačne 
zasielajú výsledky do Národného centra pre manažment a lie čbu 
chronických hepatitíd / prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc / a  aj na 
odbor zdravotnej starostlivosti Generálneho riadite ľstva ZVJS / 
plk. MUDr. Rudolf Takács /. 

• Konkrétna realizácia  projektu HEP spočíva vo výbere  účastníka na 
základe náhodného výberu podľa randomiza čnej tabuľky, vyplnení
osobného dotazníka a odobratí vzorky krvi, ktorej analýzu realizujú
zmluvné laboratória, ktorých logistické zabezpečenie má na starosti 
firma Schering – Plough Central East AG .

• Liečba pozitívnych osôb je vykonávaná v Nemocnici pre obvinených
a odsúdených a ÚVTOS v Trenčíne v súlade s metodickým pokynom
o dispenzarizácii a liečbe osôb s chron. hepatitídou vo väzenstve SR



Realizácia projektu HEP vo väzenstve SR

001 - Ústav na výkon väzby Bratislava
002 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
003 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody  Hrnčiarovce nad Parnou
004 - Ústav na výkon väzby Banská Bystrica
005 - Ústav na výkon väzby Nitra
006 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody - ženy  Nitra – Chrenová
007 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody  Banská Bystrica – Krá ľová
008 - Ústav na výkon väzby  Levoča
009 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody  Prešov / Sabinov
010 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
011 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody  Košice
012 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody  Košice – Šaca
013 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody  Dubnica nad Váhom
014 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody  Želiezovce
015 - Ústav na výkon väzby Žilina
016 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody – mladiství Martin – Su čany
017 - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody  Ružomberok
018 - Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín
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Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd v Bratislave
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
Národné monitorovacie centrum pre drogy, Úrad vlády SR

P r o j e k t
Riziko vzniku vybraných krvou prenosných infek čných ochorení u osôb 
vo výkone väzby a výkone trestu od ňatia slobody v Slovenskej republike

Hlásenie o priebehu štúdie1 – ________0XX________
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HBsAg+

Počet  osôb
zaradených
do projektu
(informovaný 

súhlas, 
dotazník)

Počet osôb
randomizovaných
na zaradenie do 

projektu3

Mesiac/rok



Národné referenčné centrum pre liečbu chronických hepatitíd v Bratislave
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
Národné monitorovacie centrum pre drogy, Úrad vlády SR

PROJEKT
Riziko vzniku vybraných krvou prenosných infek čných ochorení u osôb vo výkone väzby a výkone trestu 

odňatia slobody v Slovenskej republike

Hlásenie o priebehu štúdie k xx.xx 2008   kód ústavu  0XX  - 1. časť
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1x negat.

-1x negat., 
1x 

nerobe
né

2208/2008

----0007/2008

----0006/2008
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Počet
Výsledkov
HBsAg +

Počet osôb
zaradených
do projektu
(informovaný 
súhlas,dotazník)

Počet osôb
randomizovaných
na zaradenie
do projektu

Mesiac /rok

VSTUPNÉ VYŠETRENIA



PROJEKT
Riziko vzniku vybraných krvou prenosných infek čných ochorení u osôb vo výkone väzby 

a výkone trestu od ňatia slobody v Slovenskej republike

Hlásenie o priebehu štúdie k xx.xx. 2008   kód ústavu  0XX – 2. časť
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VÝSTUPNÉ VYŠETRENIA (u osôb zaradených do sledovania pri ich prepustení na slobodu)
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MESIACE  SLEDOVANIA – ROK 2008Kód ústavu 1
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//////////////////////017
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Kód ústavu2



Realizácia projektu HEP vo väzenstve SR

• Z uvedenej tabuľky vyplýva, že sledované sú údaje z jednotlivých 
zdravotníckych zariadení zboru, ktoré vykazujú počet:

- randomizovaných osôb na zaradenie do projektu             496
- zaradených osôb / informovaný súhlas a dotazník /          201

- HBsAg +                                                              9

- anti-HBc +      / pozitívne výsledky /                                    46 / 22,885 %
- anti-HCV +                                                              34 / 16,915 %
- anti-HIV +                                                              0

Infikovaní HBV/HCV - spolu                                             80 / 39,68%

Údaje za obdobie 03 – 10/2008



Realizácia projektu HEP - záver

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že realizácia 
projektu  HEP v podmienkach väzenstva  SR má nielen teoretické
opodstatnenie o čom svedčí vysoké % ( v súčasnosti  je to až 39,8%
pozitívnych osôb) , ale získané výsledky významnou mierou  prispejú
ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti vo väzenských podmienkach.

V budúcnosti budeme venovať zvýšenú pozornosť vzájomnej
koordinácii všetkých  zainteresovaných zložiek,  ktoré sa podieľajú na 
realizácii projektu HEP.

Dovoľte mi na záver vyjadriť úprimné poďakovanie firme 
Schering – Plough Central East AG, ktorá umožnila našu prezentáciu.

Ďakujem za pozornosť.



Ďakujem za pozornos ť

plk. MUDr. Rudolf Takács
riadite ľ


