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TESTOVÁNÍ NA ŽLOUTENKU ZAČÍNÁ. STÁTU MŮŽE UŠETŘIT DESÍTKY
MILIONŮ.
ŽLOUTENKA TYPU C JE „SKRYTÁ“, ALE DRAHÁ NEMOC. POKUD SE ODHALÍ VČAS, UŠETŘÍ STÁT ZA LÉČBU
DESÍTKY MILIONŮ KORUN. V ČESKU PRÁVĚ ZAČÍNÁ EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN, PŘI KTERÉM OBECNĚ
PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST MAGDALÉNA TESTUJE UNIKÁTNÍ NOVÝ PŘÍSTROJ.

V Česku je každý rok odhaleno přes 1200 nových případů hepatitidy C. Jen samotnou včasnou
diagnostikou nemoci se ušetří za jednoho pacienta zhruba půl milionu korun, které by jinak
stát vydal na dlouhé léčení. Na léčbě cirhózy, na transplantaci jater či nutných operacích,
kterými neléčená nemoc často končí, pak zdravotní pojišťovny ušetří podle lékařů dalších
zhruba 5 milionů korun na jednoho pacienta. „Žloutenka C navíc nezřídka končívá rakovinou
jater. Pokud se tomuto podaří předejít, bavíme se řádově o dalších ušetřených
milionech,“ potvrzuje MUDr. Soňa Franková z Hepatogastroenterologické ambulance IKEM
s tím, že čím kratší dobu člověk hepatitidu má, tím méně ji rozšíří.
Podle odhadů odborníků jeden člověk se žloutenkou typu C nakazí během dvou let 25 dalších
lidí. Přesto, že nemoc má veřejnost většinou spojenou s uživateli drog, nakazit se může člověk
i pohlavním stykem, krví, poraněním, při porodu, případně při krevní transfuzi.
Problémem nemoci je i skutečnost, že nakažení lidé o své nemoci často neví, protože dlouho
nemají žádné zásadní příznaky. Může se tak snadno stát, že člověk, který už drogy nebere, ale
virus má v těle stále aktivní, nakazí například svého partnera. „Každý, kdo má aktivní vir v krvi,
je vždy přenašeč,“ potvrzuje MUDr. Fraňková s tím, že až u 30 % nakažených dojde do 20 let
s jistotou k cirhóze jater.
Právě k eliminaci nemocných, k ochraně veřejného zdraví a k ušetření desítek milionů ze
státního rozpočtu má vést pravidelná celoevropská akce Evropský testovací týden, která
začala v pondělí 23. listopadu a potrvá až do 27. listopadu.
Obecně prospěšná společnost Magdaléna, o.p.s. v rámci tohoto týdne testuje unikátní
novinku – přístroj zapůjčený díky spolupráci s biofarmaceutickou společnosti Abbvie,
který pomocí odběru z kapilární krve (píchnutí do prstu jako při testu na cukrovku) dokáže
stanovit nejen protilátky, ale i přítomnost viru v těle.
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„V rámci jednoho vyšetření, tak pacient/klient zjistí, zda je nemocný, zda je v jeho těle virus
a měl by se jít léčit,“ vysvětluje Mgr. Jiří Zatřepálek, odborný ředitel Magdalény, o.p.s. s tím,
že dosud bylo obvyklé testovat klienty jen na protilátky, ne na akutně probíhající infekci.
Přístroj může najednou otestovat až 4 klienty a Magdaléna, o.p.s. ho bude mít k dispozici do
února 2021.
„Našimi klienty jsou často lidé v nouzi, kteří nemají možnost pravidelných návštěv lékařů a
institucí, a proto nejsou zvyklí řešit svůj zdravotní stav. To chceme nyní změnit. Chceme, aby i
tito lidé přešli z postoje „raději nic nechci vědět“ na postoj „chci vědět, jak jsem na tom se
zdravím a chci svůj stav řešit“. I proto klienty motivujeme a každý, kdo se k nám přijde
otestovat, dostane balíček s vitamíny a potravinami,“ doplňuje Jiří Zatřepálek s tím, že léčbě
žloutenky je nutné přikládat velikou důležitost, protože právě tak chráníme od tohoto
onemocnění celou společnost.
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