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Abstrakt  

Východiska: Virová hepatitida typu C (VHC) představuje rozsáhlý 

veřejnozdravotní problém celosvětově a také v České republice. V ČR žije podle 

odhadu z roku 2015 až 80 tisíc osob s chronickou VHC, většina z nich je 

pravděpodobně tvořena injekčními uživateli drog. V současné době probíhají 

globální i národní snahy o eliminaci VHC, které se soustřeďují především na 

zkvalitnění léčebného kontinua od zajištění dostupnosti testování přes zapojení této 

skupiny do léčby, udržení v léčbě, dosažení léčebné odpovědi až po následnou péči.  

Cíl: Popsat kontinuum péče o injekční uživatele drog v oblasti VHC 

(zmapovat protestovanost, zjistit, jaká část reaktivních klientů vstupuje do další 

léčby, kolik klientů léčbu dokončí) a popsat faktory, které na tento proces působí. 

Na základě získaných dat se pokusit vytvořit doporučení pro pracovníky 

adiktologických služeb směrem ke zlepšení kontinua péče. 

Metodika: Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi klienty 

nízkoprahových kontaktních center pro uživatele drog v Praze. Výzkumný soubor 

tvořilo celkem 60 namátkově vybraných respondentů, vždy 20 z každého ze tří 

center. Data byla analyzována pomocí deskriptivní statistiky. Sběr dat byl proveden 

v srpnu 2019.  

Výsledky: Z celkem 60 respondentů bylo celkem 37 (61,6 %) v posledních 

12 měsících testováno na VHC. Celkem 25 z nich (67,6 %) uvedlo, že mělo 

reaktivní výsledek testu na VHC. Z nich 22 bylo vyšetřeno specialistou na léčbu 

VHC (88 % pozitivně testovaných) a u 19 respondentů (76 %) se potvrdila 

chronická infekce VHC, tj. byli indikováni k léčbě. Léčba byla zahájena  

u 11 respondentů (57,9 % klientů s chronickou VHC) a 9 (47,4 %) léčbu dokončilo. 

Hlavními důvody uváděnými respondenty, kteří přerušili léčebné kontinuum, byl 

nedostatek času, jiné a pro klienta zásadnější problémy a obavy z průběhu léčby.  

Závěr: Ve srovnání s předchozími daty o VHC kontinuu péče u injekčních 

uživatelů drog v ČR jsou zjištěné hodnoty na jednotlivých stupních kaskády péče 

vyšší a výsledky tak mohou svědčit pro zlepšování kontinua péče v kontextu 

aktuálně probíhajících intenzivních aktivit směrem k eliminaci VHC. Výzkum 

nicméně potvrdil přítomnost faktorů, které působí jako bariéry v přístupu k péči 

a v celém spektru kontinua péče od screeningu po udržení v léčbě. 

Klíčová slova: virová hepatitida C; kontinuum péče; léčba; testování; 

bariéry. 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Viral hepatitis C (HCV) represents a major public health 

problem worldwide and also in the Czech Republic. There are as many as 80,000 

people have been living with chronic HCV in Czechia since 2015, most of them 

are/were drug addicts who have been infected by contaminated syringes. Global and 

national efforts to eliminate HCV are currently underway, focusing primarily on 

improving the quality of treatment continuity (sustainability, uninterrupted 

treatment) which involves ensuring the availability of testing for all patients, 

patients´ involvement in their own treatment, sustaining treatment, achieving a 

response rate and the necessary follow-up care. 

Objective: To describe the HCV continuum of care in people who inject 

drugs (mapping testing rate, treatment uptake and treatment completion), and to 

describe the factors that affect this process. Based on the collected data, to 

formulate recommendations for addiction care professionals in order to improve 

HCV continuum of care.  

Methodology: A questionnaire survey among clients of low-threshold 

centres in Prague was carried out. The convenient sample consisted of a total of 60 

respondents, 20 from each of the three centres. Data were analyzed using 

descriptive statistics. Data collection was realised in August 2019. 

Results: Out of the 60 respondents 37 (61.6%) were tested for HCV during 

the last 12 months. Of them 25 clients (67.6%) reported a reactive HCV test result. 

Of them 22 were examined by a HCV treatment specialist (88% positively tested) 

and chronic HCV infection was confirmed in 19 respondents (76%), i.e. they were 

indicated for treatment.  

Treatment initiated in 11 respondents (57.9% of clients with chronic HCV), 

and 9 (47.4%) completed the treatment. Time constrains, more important issues to 

deal with and fear of treatment were the most frequently reported reasons by those 

who interrupted the treatment process. 

Conclusion: Compared to previously published data on HCV treatment 

continuum in people who inject drugs in Czechia, the rates of the different stages of 

the cascade of care are higher and the results may indicate an improvement in the 

continuity of care in context of the ongoing HCV elimination campaign. Research 

also confirmed the gaps representing barriers to access to care in the whole 

continuum of care from testing to adherence to treatment. 

Keywords: viral hepatitis C; continuum of care; treatment; testing; barriers 

to care. 
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1 ÚVOD 

V mé magisterské diplomové práci se budu věnovat tématu léčebného 

kontinua virové hepatitidy C (dále VHC) u uživatelů návykových látek, kteří 

navštěvují nízkoprahová kontaktní centra v Praze. V reálných podmínkách jsou 

míra odhalení infekcí mezi injekčními uživateli drog (dále IUD) a míra vstupu IUD 

do léčby poměrně nízké. V nedávném systematickém přehledu z Evropy bylo 

zjištěno, že nediagnostikována zůstává polovina (medián 49 %) infikovaných IUD 

a že z diagnostikovaných se pouze 10 % dostane do léčby (Heidrich, Piona, 

& Wiessing, 2014).  

Hlavním záměrem práce je popsat situaci s léčbou a přístupem 

k řešení nákazy VHC u klientů nízkoprahových kontaktních center v Praze (dále 

KC). Budou mne zajímat bariéry během testování, nástupu do léčby, setrvání 

v léčbě a v prevenci z pohledu klientů s nákazou, nebo podezřením na nákazu VHC.  

Byla popsána řada faktorů, které se uplatňují jako bariéry v zahájení  

a pokračování léčby VHC a které snižují její účinnost, a to jak na straně lékaře, tak 

na straně pacienta. Šetřením v mé diplomové práci budu zkoumat, které jsou 

aktuální pro klienty KC v Praze.  

Aktuálně se VHC testuje v rámci dvou KC v Praze z kapilární krve, z toho 

v jednom případě u organizace PROGRESSIVE, o. p. s., je možné jednou týdně 

testování i z plné krve. Další testování v rámci nízkoprahových služeb pro klienty je 

v rámci služby Sanitka organizace SANANIM z. ú., kde mají klienti možnost 

jedenkrát týdně testování z plné krve. Pohled klientů budu zjišťovat metodou 

dotazníkového šetření a zajímat mě bude, které z uvedených bariér ve vstupu jsou 

pro ně zásadní a jaký mají postoj k další léčbě po zjištění vlastní infekce.  

První část mé diplomové práce bude obsahovat teoretické ukotvení 

problematiky onemocnění VHC. Popíši onemocnění komplexně a objasním pojmy, 

které jsou s ním spojené. Především se ale v této části práce zaměřím na popis 

intervencí, jež v rámci nízkoprahových služeb probíhají, popíši předtestové 

a potestové poradenství a nutné kroky k tomu, aby klienti z léčby nevypadávali. Na 

konci teoretické části práce popíšu současné snahy o eliminaci VHC v rámci 

globálních a národních veřejnozdravotních strategií a politik. 

V praktické části práce se zaměřím na popis kontinua péče u VHC mezi 

klienty v nízkoprahových kontaktních centrech v Praze od testování až po ukončení 

léčby. Zaměřím se rovněž na faktory, které brání vstupu do léčby VHC a udržení 

v ní. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Virová hepatitida typu C 

Virová hepatitida typu C byla před objevem viru, který ji způsobuje, 

zahrnována mezi tzv. hepatitidy non-A-, non-B. Virus hepatitidy typu C (HCV) byl 

objeven v roce 1988 týmem Michaela Houghtona ve spolupráci s laboratoří Daniela 

Bradleyho. Objev publikoval Choo a spolupracovníci v roce 1989. Virus hepatitidy 

C je přenášen nejčastěji parenterální cestou, v jaterním parenchymu způsobuje 

zánětlivé změny a hepatocelulární nekrózu. Celosvětově se séroprevalence 

protilátek antiHCV, detekovaná metodou ELISA, pohybuje obvykle v rozmezí  

1–5 %, extrémem jsou například některé oblasti Egypta s prevalencí až 30 % 

(Krekulová & Řehák, 2002). 

2.1.1 Virový genom 

Virus HCV je obalený jednovláknový RNA virus s pozitivním vláknem. 

HCV je řazen do čeledi Flaviviridae, jejímiž dalšími členy jsou například virus 

dengue a virus žluté zimnice. Délka genomu je přibližně 9600 nukleotidů 

(Krekulová & Řehák, 2002). Existuje řada klasifikací, popisujících odlišnost 

jednotlivých HCV izolátů. Různé klasifikační systémy využívají odlišné oblasti 

virového genomu. S cílem sjednotit klasifikační systém HCV vzniklo v roce 1994 

mezinárodně doporučené klasifikační schéma. Podle něj jsou HCV izoláty rozlišeny 

na 6 genotypů a množství subtipů. Odlišnost mezi jednotlivými genotypy je v rámci 

celého genomu větší než 30 % a mezi subtypy 20 %. Genotypy jsou číslovány 1–6, 

subtypy jsou označovány malými písmeny a, b, c,… v pořadí, v jakém byly 

objeveny, popsány a klasifikovány. Popisy a srovnání nových sekvencí z doposud 

neprobádaných geografických oblastí vedou k poznatku, že existuje extrémně 

vysoký počet subtypů. Některé HCV varianty z Dálného východu (Thajsko, 

Vietnam, Indonésie), které jsou řazeny ke genotypu 3 a 6, vykazují větší odlišnost, 

než je mezi subtypem a genotypem. Na seznamu GenBank (National Center for 

Biotechnology Information, NIH, USA) bylo v červenci roku 2001 uvedeno  

7 genotypů a s ohledem na intenzivní výzkum se bude ještě dále měnit (Krekulová 

& Řehák, 2002).  

2.2 Klinický průběh VHC 

Po vstupu infekčního agens do hostitelského organizmu následuje interval 

mezi nákazou a rozvojem prvních příznaků onemocnění. Inkubační doba 

jednotlivých hepatitid se liší podle vyvolávajícího viru. Inkubační doba v případě 

HCV je průměrně 50 dnů, kdy toto rozmezí bývá 15–160 dnů.  
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Po uplynutí inkubační doby je možné při typickém průběhu virové hepatitidy 

rozlišit 4 základní stádia (Krekulová & Řehák, 2002):  

1. stadium – jedná se o stadium prodromální, které může být zcela 

bezpříznakové, a akutní virová hepatitida C se vyznačuje vysokým 

počtem subklinicky probíhajících akutních fází. Více než  

75 % infikovaných osob je asymptomatických a pouze 25 % má 

symptomy, které odpovídají této fázi virové hepatitidy. Mezi 

symptomy akutní fáze patří zejména intenzivní „chřipkové“ obtíže 

jako nauzea, zvracení, nevolnost, nevýkonnost, únava, subfebrilie, 

myalgie a atralgie. Prodromy většina pacientů přechází a pouze velmi 

zřídka vyhledává lékařskou pomoc. Prodromální příznaky trvají 

obvykle několik dnů, často i několik týdnů před propuknutím 

vlastního onemocnění. Někdy tyto příznaky zcela odezní a nemocný 

se cítí na nějakou dobu zcela zdráv.  

2. stadium – jedná se o akutní fázi vlastního onemocnění. Stupňují se 

celkové příznaky, nemocný je unaven až schvácen, má anorexii 

zpravidla doprovázenou nauzeou a zvracením po jídle. Asi u poloviny 

nemocných bývá přítomna tupá bolest v pravém podžebří. Tmavé 

zbarvení moči a postupné zesvětlení barvy stolice, které o 1–3 dny 

předchází ikterus. V případě VHC ale velmi často nejsou přítomny 

ikterické průběhy stejně jako velmi často u nakažených dětí některou 

z virových hepatitis. Ikterické symptomy se daleko častěji objevují 

u starších osob.  

3. stadium – v tomto případě se jedná o stadium rekonvalescence.  

Je charakterizováno postupným poklesem jaterních testů k normálním 

hodnotám, které koreluje se subjektivním i objektivním zlepšením 

stavu nemocného. Vrací se chuť k jídlu a postupně se navrací i fyzické 

síly.  

4. stadium – stadium úzdravy nebo naopak rozvoj chronického 

onemocnění. V případě virové hepatitidy C je přechod do chronického 

stadia velmi častý. Za chronickou je hepatitida považována při 

přetrvání známek virové replikace déle než 6 měsíců od stanovení 

diagnózy. Spontánní úzdrava je možná i u chronických hepatitid, a to 

i po několika letech trvání choroby, ale tento jev je velmi vzácný 

(Krekulová & Řehák, 2002).  
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Výše popsaný průběh má virová hepatitida zhruba u 20–50 % nemocných. 

Rozdíly v průběhu jsou značné a jsou dány nejen rozdílnými infekčními agens, 

které virové hepatitidy vyvolávají, ale zejména individuální reakcí jednotlivých 

pacientů. Tato variabilita je podmíněna aktuálním stavem imunitního systému 

v okamžiku nákazy, přidruženými onemocněními, pohlavím, věkem a dodržováním 

léčebného režimu (Krekulová & Řehák, 2002). 

2.2.1  Akutní HCV infekce  

Akutní HCV infekce je diagnostikována velmi vzácně pro častou absenci 

klinických příznaků v 1. stadiu HCV infekce. Spolehlivě lze stanovit diagnózu 

akutní HCV infekce pouze tehdy, je-li dokumentována sérokonverze na anti-HCV 

reaktivitu. Příčinou je skutečnost, že neexistuje sérologický marker akutní infekce 

HCV. O akutní HCV infekci lze také hovořit v případech, kdy jsou klinické 

příznaky v souladu s obrazem akutní hepatitidy. Jde především o tyto příznaky:  

 sérová hladina ALT >10x horní hranice normy; 

 ikterus; 

 nejsou známky chronického jaterního onemocnění nebo jiné možné 

příčiny akutní hepatitidy.  

Pozitivním momentem může být i identifikace možného rizikového faktoru 

přenosu infekce HCV. Ve fázi akutní infekce je pozitivní sérová HCV RNA, 

nicméně během akutní fáze infekce byla popsána krátká období negativity sérové 

HCV RNA. Jedno negativní vyšetření sérové HCV RNA tedy diagnózu HCV 

infekce nevylučuje a také nemusí znamenat v konkrétním případě spontánní 

eliminaci viru. Stanovení HCV RNA je třeba opakovat. Vhodný interval mezi 

vyšetřeními HCV RNA k potvrzení eliminace viru je 12 týdnů (Urbánek, Husa, 

Šperl, Plíšek, Rožnovský, & Kümpfel, 2015). 

2.2.2  Chronická HCV infekce  

Diagnóza chronické HCV infekce je založena na pozitivním průkazu sérové 

HCV RNA i anti-HCV protilátek v přítomnosti známek chronické hepatitidy, 

tj. elevaci sérové hladiny ALT nebo histologických známek chronické hepatitidy. 

V případech akutní HCV infekce prakticky nedochází k eliminaci viru po více než 

4–6 měsících od přenosu, proto může být pro definici chronické HCV infekce užit 

i tento časový parametr (Urbánek, et al., 2015). Dle Národního monitorovacího 

střediska (dále NMS) (2019) dochází u výrazného počtu osob s chronickou nákazou 

k rozvoji cirhózy nebo karcinomu jater. U osob s chronickou VHC existuje 15–30% 

riziko vzniku cirhózy jater v rozmezí 20 let (NMS, 2019). 
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2.3 Výskyt virové hepatitidy C ve světě 

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí chronickou 

infekcí hepatitidy C (VHC) globálně celkem 71 milionů osob (WHO, 2017), 

v Evropě přibližně 14 milionů osob (WHO, 2018). Každoročně na následky 

choroby (převážně na jaterní cirhózu a hepatocelulární karcinom) zemře na celém 

světě přibližně 400 tis. osob (WHO, 2017).  

Většina zpráv o celosvětové epidemiologii VH-C je založena hlavně na 

studiích séroprevalence VHC. Jsou to typické průřezové studie (Plesník, 2005).  

Na základě geografického výskytu byly země/oblasti rozděleny do tří 

kategorií. Většina populace Afriky, Ameriky, západní Evropy, většina Středního 

východu a jižní Asie spadají do oblastí s prevalencí VHC pod 2,0 %. Prevalence ve 

východní Evropě, větší části Asie a regionů západního Pacifiku se pohybuje od 

2,0 % do 2,9 %. V severních a subsaharských částech Afriky a na Středním východě 

se prevalence VHC pohybuje v rozmezí od 1 % až do 12 %.  

VHC je nejčastějším infekčním onemocněním v evropské populaci 

injekčních uživatelů drog. V Evropě je infikováno VHC 15–84 % injekčních 

uživatelů drog. K přenosu nákazy v této rizikové skupině dochází převážně sdílením 

jehel a stříkaček a dalšího injekčního náčiní. Průběh infekce VHC u stárnoucí 

populace injekčních uživatelů drog často zhoršuje nadměrná konzumace alkoholu, 

přibývá počet případů cirhózy a rakoviny jater (Füleová & Zónová, 2018). 

Například údaje ze Spojeného království dokládají, že téměř dvě třetiny 

odhadovaných případů HCV jsou nediagnostikovány (oficiální čísla ukazují  

88 337 diagnostikovaných a 199 736 nediagnostikovaných, zatímco jiné zdroje 

odhadly počet nediagnostikovaných případů mezi 399 736 a 833 736). V některých 

evropských zemích se odhaduje, že více než 90 % nakažených lidí s HCV nebylo 

diagnostikováno; například v Polsku odhadovaný počet případů v obecné populaci 

je 750 000, zatímco bylo diagnostikováno pouze 20 000; v Německu se odhaduje na 

400 000–500 000 případů HCV s přibližně 35 000 nahlášenými případy.  

2.3.1  Výskyt virové hepatitidy C v ČR 

Celopopulační séroprevalenční studie v ČR z roku 2015 nalezla prevalenci 

VHC 1,67 %, míra výskytu chronické VHC dosáhla 0,93 %, což odpovídá počtu 

cca 80 tis. osob žijících s chronickou VHC v ČR (Chlibek et al., 2017). 
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Vzhledem k tomu, že neexistuje prevence vakcinací, zůstává tato virová 

hepatitida společensky vysoce nebezpečnou. I přes realizované aktivity v oblasti 

primární či sekundární prevence zůstává podíl injekčních uživatelů drog mezi 

nemocnými stále vysoký. Nejvyšší počty injekčních uživatelů drog v Česku jsou 

mezi nemocnými VHC ve věku 25–34 let, celkem 243 osob (tabulka č. 1).  

U nemocných VHC v Česku došlo v roce 2017 oproti roku 2016 k poklesu 

počtu celkem evidovaných případů z 1 104 osob na 992 osob. Co se ale týká podílu 

injekčních uživatelů na tomto onemocnění, oproti roku 2016 došlo v roce 2017  

k mírnému navýšení (z 58,4 % v roce 2016 na 59,2 % v roce 2017) (Füleová 

& Zónová, 2018).  

Tabulka 1: VHC akutní i chronická v Česku v roce 2017 – počty osob podle 

věkových skupin 

Věková 

skupina 

Celkem 

nemocných 

Z toho s rizikovým 

chováním 

% ve věkové 

skupině 
Z toho IUD 

% ve věkové 

skupině 

0 3 0 0 0 0 

1–4 2 0 0 0 0 

5–9 0 0 0 0 0 

10–14 1 0 0 0 0 

15–19 33 26 78,8 25 75,8 

20–24 115 92 80,0 87 75,7 

25–34 342 264 77,2 243 71,1 

35–44 286 196 68,5 174 60,8 

45–54 113 67 59,3 46 40,7 

55–64 56 16 28,6 11 19,6 

65–74 28 1 3,6 0 0 

75+ 13 1 7,7 1 7,7 

Celkem  992 663 66,8 587 59,2 

Zdroj: SZÚ, EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2018 

2.4 Léčba virové hepatitidy C 

Úspěšnost léčby se hodnotí jako pokles HCV-RNA v krvi pod mez detekce 

po 6 měsících od ukončení léčby a označuje se jako setrvalá virologická odpověď 

(sustained virologic response, SVR). Tradiční léčba pegylovaným interferonem α 

(PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) vykazovala různou účinnost u různých genotypů 

HCV. SVR byla dosahována u 45–54 % pacientů infikovaných HCV genotypu  

1 a 65–82 % pacientů s HCV genotypu 2 a 3 (mírně vyšší SVR u genotypu 2) 

(European Association for the Study of the Liver, 2018).  
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V současné době je však léčba PEG-INF a RBV vzhledem k poměrně nízké 

účinnosti a nežádoucím účinkům považována za obsolentní (European Association 

for the Study of the Liver, 2018). Standardní léčbou jsou tzv. přímo působící 

antivirotika (direct-acting antivirals, DAAs), která se v léčbě uplatňují od r. 2011. 

DAA novějších generací jsou charakterizována: 

 vysokou účinností, která přesahuje 95 %, a to i u obtížněji léčitelných 

skupin, například IUD; 

 krátkým trváním léčby v délce 8–12 týdnů; 

 výbornou snášenlivostí s minimem nežádoucích účinků; 

 potlačením množení viru již v prvních týdnech léčby s rychlou ztrátou 

nakažlivosti. 

Klinické studie i reálná praxe ukázaly, že pomocí DAA se mezi uživateli 

drog dosáhne eliminace viru u stejně vysokého podílu léčených osob jako 

v populaci neužívající drogy (Dore, et al., 2016, Grebely, et al., 2018a, Read, et al., 

2017, Eckhardt, et al., 2018). Systematický přehled a metaanalýza 38 studií 

s celkem 3 634 pacienty – uživateli drog ukázala, že léčbu DAAs dokončilo 97,5 % 

(95 % CI: 96,6–98,3) osob a SVR byla dosažena u 87,7 % (95 % CI: 84,2–91,3). 

Mezi injekčními uživateli drog byla míra dokončení léčby 96,9 % (95 % CI:  

95,6–98,2) a SVR byla 87,4 % (95 % CI: 82,0–92,8) (Hajarizadeh, et al., 2018). 

Přes nízké náklady na výrobu DAA zůstávají tato léčiva v mnoha vyspělých zemích 

velmi drahá. V některých méně vyspělých státech došlo k markantnímu poklesu 

ceny těchto preparátů v důsledku zavedení jejich generických verzí. Přístup k léčbě 

VHC se sice zlepšuje, ale stále je omezený (NMS, 2019). 

Léčba VHC preparáty DAA je v ČR dostupná ve 20 takzvaných 

garantovaných centrech, která mají zvláštní smlouvu se zdravotními pojišťovnami. 

Postup a volbu preparátů stanoví aktuální Standardní diagnostický a terapeutický 

postup chronické infekce virem VHC vydaný Českou hepatologickou společností 

a Společností infekčního lékařství v lednu 2019. Uživatelé drog jsou indikováni 

k léčbě jakýmkoli typem preparátu za předpokladu dodržování léčebného režimu. 

Některá centra se mohou potýkat s nízkým limitem finančních prostředků na léčbu. 

Příznivým trendem je, že rozpočty center se postupně navyšují a cena preparátů 

DAA klesá (Mravčík et al., 2018). 

2.4.1  Simeprevir 

Simeprevir byl v Evropě schválen v roce 2014. Je to specifický inhibitor 

virové NS3/4A serinové proteázy, která je nutná pro replikaci viru. Má prokázanou 

antivirovou aktivitu proti HCV genotypům 1, 2, 4, 5 a 6. Je schválen k léčbě 
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pacientů s HCV genotypu 1 a 4 a je určen k podávání v kombinaci s PEG-IFN/RBV 

nebo v rámci bezinterferonových režimů v kombinaci s jiným přímo působícím 

antivirotikem. Simeprevir je pacienty dobře tolerován a jeho výhodou je perorální 

podávání 1× denně. Obvyklá dávka je 150 mg. Má být užíván s jídlem, které 

zvyšuje jeho vstřebávání (dochází k nárůstu AUC proti užití nalačno o 61−69 %) 

(Blu, 2016). 

Při léčbě založené na PEG-IFN se podává trojkombinace simepreviru  

s PEG-IFN/RBV po dobu 12 týdnů, po ní se podává kombinace PEG-IFN/RBV po 

dobu dalších 12 týdnů. Toto schéma je vhodné pro pacienty dosud neléčené, 

pacienty s recidivou po předchozí léčbě IFN (s nebo bez RBV), s cirhózou nebo bez 

ní, kteří nejsou současně infikováni HIV, nebo bez cirhózy, kteří jsou současně 

infikováni HIV. Simeprevir je antivirotikum, jehož zařazení do léčebných 

kombinací používaných pro léčbu chronické infekce HCV bylo značným přínosem. 

Jeho hlavními výhodami jsou dobrá snášenlivost pacienty, vyšší míra dosažení SVR  

a možnost použití bezinterferonových režimů (Blu, 2016). 

2.4.2  Hodnocení léčebné odpovědi  

Terminologii pro hodnocení virologické odpovědi uvádí tabulka č. 2.  

Tabulka 2: Definice virologické odpovědi v průběhu protivirové terapie a po jejím 

skončení 

Rezistence, null response (NR) Pokles HCV RNA ve 12. týdnu léčby o > 2log10 proti 

výchozím hodnotám 

Relaps Znovuobjevení se sérové HCV RNA po skončení terapie 

Breakthrough (fenomén průlomu) Během léčby po dosažení virologické odpovědi dojde ke 

znovuobjevení sérové HCV RNA 

Částečná odpověď Ve 12. týdnu léčby je HCV RNA detekovatelná, ale proti 

výchozím hodnotám je ve 12. týdnu pokles HCV RNA > 

2log. Ve 24. týdnu léčby je HCV RNA i nadále 

detekovatelná 

Virologická odpověď na konci léčby 

(ETVR) 

Nedetekovatelná sérová HCV RNA metodou PCR 

s detekčním limitem < 15 IU/ml v okamžiku ukončení 

protivirové léčby 

Setrvalá virologická odpověď (SVR) Negativní sérová HCV RNA metodou PCR s detekčním 

limitem < 15 IU/ml ve 12. (SVR12) nebo ve 24. týdnu po 

skončení terapie (SVR24) 

Zdroj: Urbánek, Husa, Šperl, Plíšek, Rožnovský, & Kümpfel, 2015 
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SVR12 i SVR24 jsou akceptovaná kritéria vyléčení HCV infekce, jejich 

shoda je kolem 99 %. Dlouhodobé studie rovněž ukázaly, že SVR skutečně 

znamená trvalou eliminaci HCV infekce ve více než 99 % případů (Urbánek, et al., 

2015).  

Před zahájením protivirové léčby by měla být stanovena pokročilost 

jaterního onemocnění. Důvodem je především snaha identifikovat osoby s jaterní 

cirhózou či pokročilou (přemosťující) fibrózou, protože prognóza osob po 

protivirové léčbě je definována stadiem postižení jater před zahájením léčby. 

Znalost stadia jaterního poškození je rovněž důležitá pro načasování zahájení 

protivirové léčby. Tento moment se jeví v současné době rychlého rozvoje možností 

léčby jako velmi důležitý. I pacienti s trvale normální aktivitou ALT mohou mít 

významnou fibrózu, i u těchto osob je proto indikováno vyšetření pokročilosti 

postižení. Referenční metodou pro stanovení pokročilosti stále zůstává jaterní 

biopsie. Umožňuje hodnocení zánětlivé aktivity (grading) i stupně fibrózy (staging) 

(Urbánek, et al., 2015). 

2.5 Virová hepatitida C u injekčních uživatelů drog  

Infekce způsobená virem hepatitidy typu C (VHC) má mezi injekčními 

uživateli drog celosvětově vysokou prevalenci.  

Celosvětově je odhadováno 15,6 mil. aktivních IUD (95 % CI: 10,2–23,7) 

ve věku 15–64 let, z nich 52,3 % někdy prodělalo VHC (95 % CI: 42,4–62,1), což 

je absolutně 8,2 mil. osob (95 % CI: 4,7–12,4) (Degenhardt, et al., 2017).  

Region s největším počtem VHC pozitivních IUD je odhadován ve východní 

Evropě, kde je střední hodnota uváděna 2,3 mil. a východní a jihovýchodní Asii se 

střední hodnotou 2,6 mil. Nejvíce IUD infikovaných VHC podle jednotlivých zemí 

se odhaduje v Číně s 1,6 mil., v USA s 1,5 mil. a v Rusku s 1,3 mil.; střední hodnota 

séroprevalence VHC v těchto zemích dosáhla 67,0 %, resp. 73,4 % a 72,5 % 

(Nelson, et al., 2011). 

Na každých 100 osob nakažených virem VHC připadá 75 až 80 osob, u nichž 

onemocnění přejde do chronického stadia. To má významné dlouhodobé důsledky, 

jelikož chronická infekce VHC, často zhoršená nadměrnou konzumací alkoholu, 

povede mezi stárnoucí populací vysoce rizikových uživatelů drog ke zvyšujícímu se 

počtu úmrtí a případů závažného onemocnění jater, včetně cirhózy a rakoviny jater 

(EMCDDA, 2017).  
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Reinfekce HCV je možná díky mimořádné genetické variabilitě viru. V praxi 

je reinfekce spíše výjimečná a i mezi uživateli drog dosahuje 3–5 % (3–5 případů na 

100 osob a rok) včetně těch, kteří pokračovali nebo se vrátili k injekčnímu užívání 

drog (Dalgard, Bjoro, Hellum, Myrvang, Skaug, Gutigard, & Bell, 2002; Grebely, 

et al., 2011). 

Graf 1: Prevalence anti-HCV mezi injekčními uživateli drog (%) ve studiích 

s národním a regionálním pokrytím ve vybraných zemích EU a v Norsku, poslední 

dostupná data z let 2008–2014 

Pozn.: Čtverce označují studie s národním pokrytím (případně jejich rozpětí), trojúhelníky studie 

s regionálním/lokálním pokrytím (případně jejich rozpětí). 

Zdroj: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2016) 

2.5.1  Výskyt VHC mezi injekčními uživateli drog v České 

republice 

V roce 2017 bylo v České republice odhadnuto 47,8 tisíc problémových 

uživatelů drog, přičemž odhadovaný počet injekčních uživatelů drog dosáhl počtu 

43,7 tisíc osob. V hl. m. Praze byl odhadován počet injekčních uživatelů za rok 

2017 celkem 16 600 osob (Mravčík, et al., 2018). 

Z odhadovaného počtu 43,7 tisíc injekčních uživatelů drog je u 35 % těchto 

osob odhadována seroprevalence VHC a u 75 % z nich se odhaduje přechod do 

chronicity. Tedy pro rok 2017 je možné odhadnout 9,5 tis. až 12 tis. aktivních 

injekčních uživatelů drog s chronickou VHC. Další tisíce lze předpokládat mezi 

bývalými IUD v léčbě závislostí či mimo ni (NMS, 2019).  
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Na základě uváděné 10% míry incidence VHC mezi 22–30 tis. anti-HCV 

negativními IUD s v ER (60–80 % z 37,2 tis. IUD), lze předpokládat cca  

2 až 3 tisíce nových infekcí VHC mezi IUD ročně a při rozvoji chronické infekce  

u cca 2/3 případů lze odhadnout roční počet nových případů chronické infekce na 

cca 1 300–2 000. Odhadem je orgánům ochrany veřejného zdraví hlášeno cca  

50 % všech případů infekce VHC u IUD (část nehlášených případů jde na vrub 

nesplnění povinnosti hlášení, ale větší části případů jdou pravděpodobně na vrub 

inaparentního průběhu infekce, a tudíž jejího neodhalení) (Mravčík, 2012). V roce 

2018 bylo hlášeno celkem 1050 nových případů VHC, z toho 533 mezi IUD  

(50,8 %). Graf číslo 2 zaznamenává vývoj hlášené incidence akutní a chronické 

VHC od roku 2000 do roku 2018 s podílem výskytu u IUD (Národní monitorovací 

středisko, 2019). 

Tabulka č. 3 uvádí počty nově zjištěných případů virové hepatitidy C a podíl 

IUD na počtu nových případů v jednotlivých krajích České republiky za rok 2017. 

Graf 2: Hlášená incidence akutní a chronické VHC celkem a u IUD v letech  

2000–2018 

Zdroj: Úřad vlády České republiky, NMS, 2019 

Tabulka 3: VHC v roce 2017 v krajích České republiky se zaznamenaným podílem 

IUD 

Kraj Celkem IUD % 

Ústecký 170 122 71,8 

Hl. m. Praha 133 50 37,6 

Středočeský 118 67 56,8 

Jihočeský 89 63 70,8 

Plzeňský 31 20 64,5 

Karlovarský 83 68 81,9 

Liberecký 53 30 56,6 



 

20 

Královéhradecký 59 31 52,5 

Pardubický 22 14 63,6 

Vysočina 13 7 53,8 

Jihomoravský 49 17 34,7 

Olomoucký 19 12 63,2 

Zlínský 25 14 56 

Moravskoslezský 128 72 56,3 

Celkem 992 587 59,2 

Zdroj: SZÚ, EPIDAT, Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2017 

2.6 Cesty přenosu infekce VHC  

Infekce virem hepatitidy C patří mezi krví přenosné infekce. Hlavními 

cestami šíření HCV infekce jsou: 

 přenos krevními deriváty; 

 injekční aplikace drog; 

 tetování a piercing neprováděné za aseptických podmínek (zejména 

amatérsky); 

 pravidelné dialyzační léčení (PDL); 

 profesionální riziko expozice HCV; 

 sexuální kontakt s osobou HCV pozitivní (častější mezi muži, kteří 

mají styk s muži); 

 rodinný kontakt s osobou HCV pozitivní; 

 vertikální přenos z HCV pozitivní matky na novorozence (perinatální 

přenos); 

 iatrogenní přenos; 

 přenos orgánovým štěpem před rokem 1992. 

Od zahájení rutinního testování krevních dárců na přítomnost infekce HCV 

(v ČR v roce 1992) je hlavní cestou šíření infekce sdílení infikovaných nástrojů při 

injekční aplikaci drog (Urbánek, et al., 2015). Nejčastější způsob přenosu u běžné 

populace je parenterální cestou a v současné době se jedná o infekci celosvětového 

významu, jejíž rozšíření dosáhlo měřítek pandemie (Krekulová & Řehák, 2002). 

HCV pozitivní osoba musí být poučena, jak zabránit přenosu HCV na další 

osoby, a to zejména:  

 HCV pozitivní osoba nesmí darovat krev, orgány, tkáně či sperma.  
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 HCV pozitivní osoba by si měla řádně ošetřit každou otevřenou ránu 

tak, aby nedošlo k jakékoliv expozici jiné osoby infikovanou krví.  

 HCV pozitivní injekční uživatelé drog by měli být zařazeni do 

programu kontrolované výměny injekčního materiálu a všech dalších 

potřeb, pokud nejsou indikováni k odvykací léčbě.  

 HCV pozitivní osoba by měla být poučena, že riziko přenosu HCV 

sexuální cestou je malé a infekce sama o sobě není indikací 

k používání bariérové antikoncepce v dlouhodobém monogamním 

vztahu. Doporučení použití bariérové antikoncepce při náhodném 

sexu není tímto dotčeno. Metody bezpečného sexu jsou dostatečnou 

prevencí přenosu.  

 HCV pozitivní osoba by měla bránit i náhodnému použití svého 

zubního kartáčku, holicích potřeb apod. další osobou (Urbánek, et al., 

2015).  

2.7 Prevence přenosu VHC u injekčních uživatelů 

drog  

Podle metodického pokynu ECDC a EMCDDA (2011) jsou stanoveny čtyři 

elementární obecné principy zásad prevence u uživatelů návykových látek, kterými 

jsou: pragmatický přístup k podpoře zdraví, respektování práv klientů v souladu se 

základními etickými zásadami, snaha o naplnění veřejnozdravotních cílů a vědecky 

podložená fakta kombinovaná se zkušenostmi odborníků.  

Efektivní prevence šíření nemocí se neobejde bez budování celonárodního 

konsenzu a vzájemně uznávaných cílů, na nichž se napříč všemi sektory shodnou 

subjekty zainteresované v problematice injekčních uživatelů drog. Na národní 

úrovni mohou v tomto ohledu sehrávat významnou roli subjekty působící v oblasti 

kontroly infekčních onemocnění, adiktologie, duševního zdraví, sociálních služeb 

a dále orgány činné v trestním řízení, agentury zabývající se kontrolou narkotik 

a vězeňská služba, které by do tohoto procesu měly být aktivně zapojeny. Důležité 

je, aby se na koordinaci podílely také místní samosprávy, občanské skupiny, 

sdružení hájící zájmy osob užívajících drogy, jakož i množství dalších nestátních 

neziskových organizací a organizací občanské společnosti. Je také nutné získat 

podporu pro preventivní činnosti nejen od příslušných aktérů na místní úrovni a od 

zdravotnického rezortu, ale také napříč všemi ústředními orgány státní správy, 

včetně rezortů odpovědných za činnost policejních složek. K tomu jsou často nutné 

dohody na nejvyšší úrovni či alespoň respektování cílů předmětných služeb, které je 

zároveň vůči jednotlivým aktérům a na úrovni vlastního poskytování služeb jasně 

deklarováno (NMS, 2011). 
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Vzhledem k preventivním opatřením u této cílové skupiny bylo stanoveno 

sedm hlavních doporučovaných intervencí. Základem zůstávají preventivní opatření 

principem harm reduction. Mezi tyto doporučované intervence jsou zařazeny: 

1. Programy distribuce jehel a stříkaček, kdy na základě dosavadních 

výzkumem ověřených poznatků, názorů odborníků a zásad bezpečné 

injekční aplikace je možné konstatovat, že nejlepším způsobem 

k minimalizaci šíření HIV a VHC u této cílové skupiny je právě 

poskytování sterilního náčiní k aplikaci drogy, a to nejen jehly 

a stříkačky, ale i další čisté injekční náčiní (lžičky/„pánvičky“, filtry, 

voda k přípravě injekčních dávek, okyselovací činidla a suché 

i alkoholové tampony). Je třeba, aby bylo zajištěno dostatečné 

množství na každou jednotlivou injekční aplikaci. Tato služba by měla 

být v ideálním případě poskytována bezplatně a realizována 

prostřednictvím distribučních kanálů, které budou pro uživatele 

přijatelné a snadno dostupné (NMS, 2011). 

Tabulka 4: Počet výměnných programů a vydaných jehel a stříkaček v ČR  

v letech 1998–2017 

Rok Počet výměnných 

programů 

Počet vydaných 

jehel  

a stříkaček 

1998 42 486 600 

1999 64 850 285 

2000 80 1 152 334 

2001 77 1 567 059 

2002 88 1 469 224 

2003 87 1 777 957 

2004 86 2 355 536 

2005 88 3 271 624 

2006 93 3 868 880 

2007 107 4 457 008 

2008 98 4 644 314 

2009 95 4 859 100 

2010 96 4 942 816 

2011 99 5 292 614 

2012 103 5 356 318 

2013 110 6 175 118 

2014 105 6 594 069 

2015 104 6 403 404 

2016 104 6 469 441 

2017 108 6 401 662 

Zdroj: Mravčík, et al., 2018 
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2. Druhým doporučovaným opatření je očkování, které patří 

k nejúčinnějším dostupným preventivním opatřením. U VHC není 

aktivní imunizace dosud k dispozici vzhledem k vysoké genetické 

variabilitě viru VHC. Ve většině prostředí jsou injekční uživatelé drog 

vystaveni zvýšenému riziku nákazy hepatitidou typu B a A a také 

bakteriemi způsobujícími tetanus. U osob infikovaných hepatitidou 

typu C (proti níž v současnosti neexistuje žádná vakcína), které jsou 

současně infikovány hepatitidou A nebo B, dochází ke zrychlenému 

rozvoji onemocnění hepatitidou C a mnohem vyšší nemocnosti (NMS, 

2011). 

3. Dalším důležitým typem intervence je opiátová substituční léčba 

a jiné formy účinné léčby závislosti na drogách. Již mnoha studiemi 

byla prokázána vysoká efektivita této intervence, a to zejména 

z důvodu výrazné eliminace rizikového chování IUD (NMS, 2011). 

4. Dobrovolné a anonymní testování na infekční onemocnění, které by 

mělo být nabízeno jako standardní služba s návazností na další 

možnosti léčby. EMCDDA vydala v roce 2010 provozní směrnice, 

podle nichž mají poskytovatelé zdravotní péče začít testovat své 

pacienty z řad IUD na HIV, virové hepatitidy a další infekce, včetně 

bakteriálních kožních infekcí, pohlavně přenosných infekcí 

a respiračních infekcí. Tento materiál se zároveň stal vodítkem pro 

programy, které provádějí testování IUD dnes již běžně (NMS, 2011).  

5. Léčba infekčních onemocnění. Testování by mělo být úzce navázáno 

na léčbu. V zájmu zajištění kontinuity péče u případů s pozitivními 

výsledky testů a lékařského dohledu nad vývojem onemocnění v době, 

kdy ještě nebyla indikována léčba, by měl existovat jasně definovaný 

systém předávání pacientů mezi jednotlivými odbornými pracovišti. 

V úvahu je třeba brát vysokou prevalenci koinfekcí mezi injekčními 

uživateli drog. Zprostředkování kontaktu na příslušné komunitní 

zařízení a zajištění kontinuity péče z hlediska léčby onemocnění má 

obzvlášť velký význam v rámci plánování propuštění odsouzeného 

z výkonu trestu. Zejména u koinfikovaných jedinců je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost lékovým interakcím (NMS, 2011). 
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6. Podpora zdraví, která vychází z názorů odborníků, podle nichž je 

nepostradatelným doplňkem realizace všech zbývajících šesti 

intervencí. Je pomůckou při implementaci a sociálním marketingu 

těchto dalších přímých intervencí. Její obsah by měl být přizpůsoben 

potřebám uživatelů. V podpoře zdraví v tomto případě je zahrnuto 

bezpečnější injekční chování, pohlavní zdraví (včetně používání 

kondomu), prevence a léčba nemocí (včetně testování na její výskyt) 

(NMS, 2011). 

7. Adresné poskytování služeb, kdy by jednotlivé služby měly být 

kombinovány, organizovány a poskytovány s potřebami uživatelů 

a místními podmínkami. Patří sem zajišťování služeb prostřednictvím 

terénních programů i stacionárních zařízení nabízejících léčbu 

drogové závislosti, programy snižování rizik, poradenství, testování 

a zprostředkovávání všeobecné primární zdravotní péče i služeb 

lékařů-specialistů. Při plánování služeb by proto mělo být cílem 

vytvořit pro injekční uživatele drog co nejnižší práh, aby měli do 

příslušných zařízení zajištěn snadný přístup a mohli využívat 

poskytované služby (NMS, 2011).  

2.8 Testování VHC u injekčních uživatelů návykových 

látek  

Minimální standardy kvality pro intervence na snižování poptávky v EU 

podporují dobrovolné testování na infekční onemocnění přenášená krví 

v nízkoprahových kontaktních centrech společně s poradenstvím ohledně 

rizikového chování a pomoci při léčbě onemocnění. Překážkou pro absolvování 

testů a léčby je však stigmatizace a marginalizace uživatelů drog. Pro překonání 

těchto výzev jsou zapotřebí inovativní metody, zejména širší využívání poradenství 

a testování vyškolenými poskytovateli péče. Každé rozšíření testů na infekční 

onemocnění by navíc mělo být doprovázeno opatřeními, která zajistí odpovídající 

nabídku léčby infekcí (EMCDDA, 2017). 

Hlavním důvodem provádění testování na VHC v nízkoprahových zařízeních 

je, že právě tato zařízení jsou ve velkém množství případů první odbornou institucí, 

se kterou uživatel drog přichází do styku, a může být stejně tak první institucí, která 

ho o možnosti testování informuje, a dokonce provedení testu může přímo 

nabídnout. K prevenci šíření infekčních onemocnění nepatří pouhé předávání 

informací, i když jeho význam je nepopiratelný, ale i samotné provádění testů, na 

základě jejichž výsledků je pak možné specifikovat další péči o klienta. I přes velký 

význam provádění testů v rámci služeb nízkoprahových programů nelze 

předpokládat, že se tak stane automaticky v každém takovémto zařízení. Je 
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nezbytné respektovat minimální podmínky, za kterých lze tuto službu nabízet 

a poskytovat (Dolanská, Korčišová, & Mravčík, 2004). Testování na hepatitidy 

v nízkoprahových centrech je součástí služeb dle Standardů odborné způsobilosti. 

Na základě těchto standardů by každé zařízení mělo mít písemně definované 

postupy v oblasti monitorování virových hepatitid. Stanovení podmínek a zásad 

provádění testů na infekční onemocnění v nízkoprahových zařízeních pro uživatele 

drog by mělo brát v úvahu statut nízkoprahového zařízení, druh prováděných testů 

a konkrétní hygienické, provozní a personální podmínky v daném zařízení 

(Dolanská, et al., 2004).  

Možnost testování na VHC v roce 2017 nabízelo celkem 81 programů v ČR, 

počet provedených testů však mírně klesl. Návaznost na další péči a vstup do léčby 

VHC komplikuje poměrně nízká dostupnost léčby v 18 specializovaných centrech  

a finanční limity dané zdravotními pojišťovnami (Mravčík, 2017).  

V rámci hlavního města Prahy je aktuálně v nízkoprahových centrech 

dostupné testování ve dvou z nich. Kontaktní centrum organizace SANANIM, z. ú., 

nabízí testování z kapilární i žilní krve. V nízkoprahovém centru organizace 

Progressive, o. p. s., je možné také testovat z kapilární krve a jedenkrát týdně z žilní 

krve. U třetí organizace Středisko prevence a léčby drogových závislostí – Drop In, 

o. p. s., se plánuje zahájení testování v průběhu roku 2020 v rámci nízkoprahových 

sužeb.  

2.8.1  Získávání klientů pro testování  

Je důležité mezi klienty co nejvíce šířit informace o možnostech testování 

v rámci nízkoprahových služeb, a to prostřednictvím různých sdělení nebo 

distribuovaných informačních letáků, aby se tak informace o této možnosti dostaly 

k co nejširšímu spektru uživatelů těchto služeb. Během fáze kontaktování 

a získávání klientů pro testování hrají zásadní roli sociální pracovníci a tzv. peer 

pracovníci (tj. pracovníci pomáhajících programů, kteří jsou zároveň uživateli 

drog), působící jako pojítko mezi cílovou skupinou a zdravotnickými službami, 

protože mohou efektivněji motivovat uživatele drog k absolvování testů 

(vysvětlením přínosu a výhod takové služby) a k dalším formám bezpečnějšího 

chování, neboť jejich vztah s klienty je založen na vzájemné důvěře a porozumění. 

Pracovníci mohou využívat techniky typické pro motivační rozhovory, v nichž se 

kombinují prvky empatie a vyjednávání s cílem zvýšit motivaci klienta k většímu 

zájmu o vlastní zdraví. Je nutné jasně definovat modelový způsob kontaktování 

cílových skupin. Například pokud některý klient sdělí, že již byl testován, není to 

dostatečný důvod k vyřazení z programu testování, ale je naopak nutné zjistit, kdy 

byl testován a zda se během té doby nechoval rizikově. Dalším krokem je takovému 

klientovi nabídnout testování znovu (NMS, 2019). 
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2.8.2  Sérologické okno  

Téměř všechny osoby s VHC mají protilátky na příslušné viry, jež se 

většinou vytvářejí během prvního měsíce po nakažení, ale prostřednictvím 

screeningových testů je lze někdy detekovat až po delší době. Časový úsek mezi 

nákazou a dobou, kdy je možné zjistit přítomnost protilátek, se nazývá sérologické 

okno. V případě virové hepatitidy typu C může být doba trvání sérologického okna 

až šest měsíců. Testy na protilátky proti VHC mohou v této době vykazovat 

falešnou negativitu a navíc infikované osoby mohou virus přenášet na další lidi 

(NMS, 2019).  

Dalším termínem je tzv. sérokonverze, která označuje stav, kdy je 

v organismu přítomno dostatečné množství protilátek, které by se projevily na 

pozitivitě testu na tyto protilátky. Tedy krátce po infikování je krev negativní na 

VHC protilátky, ale po určité době (v případě VHC nejpozději do tří měsíců), začne 

krev na ně vykazovat pozitivitu. V případě negativního výsledku by měl být test na 

VHC znovu proveden po uplynutí šesti měsíců od momentu expozice viru (NMS, 

2019).  

2.8.3  Definice minimálního standardu pro testování 

v nízkoprahových centrech 

 Zařízení má vhodné prostory pro provádění odběrů a poradenství. 

 Zařízení má zpracovanou vnitřní směrnici (manuál) pro provádění 

testování, úklidu, dekontaminaci odběrového materiálu a dezinfekce, 

personál je se směrnicí seznámen.  

 Je zajištěna možnost potvrzení reaktivního testu ze slin nebo kapilární 

krve testem z žilní krve (séra) ve standardní laboratoři. 

 U osob s reaktivním výsledkem testu je zajištěn odběr žilní krve pro 

provedení konfirmačního (potvrzujícího) testu.  

 Je zajištěna následná lékařská péče o klienty s prokázanou infekcí.  

 Je vedena řádná evidence v dokumentaci klienta. 

 Zařízení podává dvakrát ročně hlášení o počtu provedených vyšetření 

HIV protilátek a další údaje na formuláři Hlášení NRL AIDS, SZÚ 

(tak, jak mají tuto povinnost zákonně dánu všechny laboratoře 

vyšetřující HIV). 

 Všichni pracovníci, kteří přicházejí do styku s výsledky a osobními 

daty klientů, jsou vázáni mlčenlivostí v intencích lékařského 

tajemství.  
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 Pokud se jedná o zařízení, které má statut zdravotnického zařízení, 

musí být provozní řád ordinace schválen orgány ochrany veřejného 

zdraví.  

 Pokud se jedná o zařízení, které nemá statut zdravotnického zařízení, 

jsou odběry prováděny kontraktovaným zdravotnickým zařízením; 

v opačném případě provádí zařízení pouze testy ze slin nebo kapilární 

krve. 

 Pracovníci provádějící testování jsou řádně proškoleni ve způsobu 

provedení testů, jejich interpretaci, poradenství před testem a po něm. 

Důležitou součástí testování v nízkoprahových zařízeních je zajištění 

pretestového a potestového poradenství. Pro tyto typy poradenství je třeba 

zabezpečit vhodný prostor a vyškolený personál (Dolanská, et al., 2004).  

2.8.4  Testy používané v ČR 

Všechny testy na virové hepatitidy používané v České republice by měly být 

řádně registrované Ministerstvem zdravotnictví a posouzené Národní referenční 

laboratoří. Uvedené kritérium se týká jednoduchých/rychlých testů z kapilární krve, 

které jsou pro potřeby nízkoprahových zařízení vhodné, protože k jejich používání 

není třeba laboratorní průpravy a jejich výsledek je k dispozici bezprostředně po 

provedení testu (Dolanská, et al., 2004).  

K testování lze použít pouze testy, které jsou označené CE. Označení CE je 

certifikační známka, která vyjadřuje soulad se zdravotními, bezpečnostními  

a environmentálními normami pro výrobky prodávané v rámci Evropského 

hospodářského prostoru (EHP). Výrobce tím prohlašuje, že daný produkt splňuje 

podmínky dané směrnice CE. Dále tato směrnice znamená, že test prošel 

hodnocením příslušného oznámeného subjektu. Toto schválené označení CE sestává 

z loga CE a čtyřmístného identifikačního čísla uvedeného pod logem CE (Dolanská, 

et al., 2004).  

Vhodným testem pro rychlé terénní vyšetření VHC z kapilární krve je test 

s názvem „Instant-ViewTM Hepatitis C Virus Whole Blood Test (Cassette)“. Tento 

typ testu je vhodný pouze pro terénní vyšetření, u kterých není možné použít 

standardní laboratorní metody, protože umožňují detekci středních a silných 

koncentrací antigenů nebo protilátek v krvi nebo séru, přičemž nízké koncentrace 

nemusí být vždycky zachyceny. Z uvedeného je zřejmé, že negativní výsledek nemá 

spolehlivost stejného výsledku získaného standardní laboratorní metodou a je 

vhodný pro monitorování infekce v těžce přístupných populačních skupinách. 

Pokud se prokáže podezření na infekci, je vždy třeba nález ověřit (Dolanská, et al., 

2004). 
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Rychlé testy prováděné v místech poskytování péče (tzv. point-of-care tests, 

POCT) usnadňují lidem přístup k testování a zajišťují možnost okamžitých 

výsledků a následné reakce na ně. Pokud mají lidé výsledky testů k dispozici 

okamžitě, mohou se rychleji dostat k adekvátní léčbě a další péči. Rychlotesty jsou 

rovněž dobrou příležitostí pro předtestové a potestové poradenství. Lidé, kteří 

vyhledávají testování a poradenství dobrovolně, jsou často připraveni na změnu 

v chování a informace o prevenci a možnostech léčby tak mohou mít větší efekt 

(NMS, 2019). 

Je doporučeno, aby se realizátoři testování seznámili s funkčními 

charakteristikami testu, který pro testování používají, protože právě ty určují 

aplikaci testu i související poradenství. Realizátoři by vždy měli neustále pamatovat 

na to, že rychlé testy na VHC jsou daleko méně senzitivní než laboratorní testy 

a jejich výsledky v raném stádiu mohou vykazovat falešnou negativitu (Dolanská, et 

al., 2004).  

2.8.5  Navazující diagnostické testování na VHC 

Pokud je výsledek testu na protilátky virové hepatitidy C pozitivní, 

je zapotřebí potvrdit chronickou infekci provedením testu nukleových kyselin za 

účelem zjištění přítomnosti ribonukleové kyseliny (RNA) VHC. Tento způsob je 

zvolen z toho důvodu, že asi 15–45 % osob nakažených VHC se infekce spontánně 

zbaví silnou rekcí imunitního systému, aniž by bylo nutné přistoupit k léčbě. 

I v případě, že se u těchto osob organismus spontánně zbaví viru, stále vykazuje 

protilátky proti VHC. Osoby sice nejsou nakaženy, ale testy na protilátky VHC jim 

budou stále vycházet pozitivně (NMS, 2019).  

2.9 Předtestové a potestové poradenství 

Podle Světové zdravotnické organizace by se mělo dobrovolné testování  

a související poradenství běžně nabízet všem exponovaným populacím, včetně 

populace injekčních uživatelů drog. Je doporučeno, aby tyto kroky byly prováděny 

jak v přirozeném prostředí populace, tak v klinickém prostředí, se kterým přijdou 

tyto osoby do kontaktu (NMS, 2019).  

Zásady předtestového a potestového poradenství 

Dle Světové zdravotnické organizace se testování vždy provádí na základě 

informovaného souhlasu testované osoby a musí být propojeno s poskytnutím 

odpovídajících informací, nebo poradenství před testováním a po testování, 

ochranou soukromí a zprostředkováním kontaktů na další péči. Při testování 

uživatelů drog je osoba, která testuje, oprávněna upustit od testování, pokud 

testovaná osoba působením návykové látky není schopna informovaný souhlas 
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poskytnout. Před provedením testování je vždy nutné individuálně posoudit aktuální 

stav testované osoby a přesvědčit se o tom, že osoba chápe a uvědomuje si podstatu  

a smysl absolvování testů na VHC (Dolanská, et al., 2004).  

2.9.1  Předtestové poradenství 

Tento typ poradenství spočívá v provedení důvěrného rozhovoru mezi 

klientem a poradcem s cílem poskytnout přesné informace o testu a důsledcích jeho 

případného pozitivního nebo negativního výsledku. Díky tomuto rozhovoru by měla 

být testovaná osoba schopna se zodpovědně a zasvěceně rozhodnout o testování 

a o všem, co s ním souvisí.  

Hlavní zásady předtestového poradenství:  

 Posouzení, zda je klient schopen test absolvovat a rozumět jeho 

výsledkům. 

 Příprava klienta na samotné testování a poskytnutí informací 

o příslušném onemocnění. 

 Vysvětlení důsledků toho, když osoba je, nebo není infikována virem 

VHC. 

 Usnadnění diskuze o způsobech vypořádání se s informací, jak na tom 

člověk je ve vztahu k VHC. 

 Rozmluva o sexuální orientaci, vztazích a možném rizikovém 

chování, které souvisí se sexem a drogami a pomoci klientovi 

pochopit jeho vlastní rizikové chování a předcházení přenosu nákazy 

(NMS, 2019).  

2.9.2  Potestové poradenství  

Potestové poradenství by vždy mělo následovat po procesu testování VHC. 

Subjektem této intervence by měl být tedy každý, komu je sdělován výsledek 

rychlotestu bez ohledu na to, jaký bude. Cílem potestového poradenství je pomoci 

klientovi porozumět výsledku testování, pomoci mu vyrovnat se s touto informací  

a rovněž mu podat nutné informace k další adekvátní péči. Součástí tohoto 

poradenství je poskytnutí přesných a adresných informací o minimalizaci rizik  

a bezpečnějším sexu a zároveň poradenství, které je zaměřené na změnu chování 

(NMS, 2019).  
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Mezi nutné součásti potestového poradenství patří: 

1. Sdělování výsledků testů: Při sdělování výsledků je vždy nutné 

zohlednit posouzená rizika u testované osoby, hlavně pokud jde 

o pravděpodobnost falešné negativity a naopak v případě falešné 

pozitivity. Poradce si pravděpodobně už měl možnost vybudovat 

s testovanou osobou určitý vztah, díky kterému může lépe vyhodnotit 

a zvolit způsob sdělení výsledků a poskytnout v rámci potestového 

poradenství informace vycházející z vyhodnocení rizik, které se 

uskutečnilo během poradenství před provedením samotného testování 

(NMS, 2019).  

2. Sdělení negativního výsledku – přihlédnutí k sérologickému oknu: 

V případě negativního výsledku je velmi důležité doporučit testované 

osobě, aby byl test zopakován, a to především v případě, že se během 

posledních šesti měsíců choval rizikově. U osob, kterým byl sdělen 

negativní výsledek, je potestové poradenství nutnou součástí zejména 

z důvodu, že je možné mu zprostředkovat kontakt s primárně 

preventivními programy (NMS, 2019). 

3. Sdělení předběžně pozitivního výsledku: Samotné testování VHC 

a s ním související poradenství je nezbytným prvním krokem k tomu, 

aby testované osoby mohly získat informaci o svém sérologickém 

stavu a podle potřeby přístup k léčbě a další péči. Vždy je nutné 

vysvětit, že se jedná o výsledek „předběžně pozitivní“ a že je ještě 

nutné absolvovat specifičtější laboratorní vyšetření ze vzorku plné 

krve. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi stresující moment, je více 

než vhodné, aby předtestové i potestové poradenství prováděla jedna 

osoba, protože je již pravděpodobnost navázaného vztahu s klientem. 

V případech, kdy se nabízí poradenství a testování prostřednictvím 

mobilních pouličních jednotek, probíhá tato činnost na omezeném 

prostoru a mnoho klientů je ve spěchu. Zejména z tohoto důvodu je 

nutná velká erudovanost a zkušenost poradce, který musí být schopen 

vytvořit atmosféru důvěry, ujasnit si rychle specifické potřeby klientů  

a poskytnout jim nejvhodnější podporu a informace (NMS, 2019).  

4. Etické aspekty: V tomto případě je nejdůležitější skutečnost, že se 

klient rozhodl pro testování naprosto dobrovolně a že jeho 

rozhodovací schopnosti o provedení testu nebyly ovlivněny 

intoxikací. Klient by měl obdržet takové informace, na jejichž základě 

se samostatně rozhodl testy podstoupit. Dále je během testování nutné 

zachovat naprostou důvěrnost (NMS, 2019).  
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5. Nutnost odpovídajícího proškolení pracovníků, kteří testování 

a poradenství provádějí: Vzhledem k problematice dobrovolného 

testování a souvisejícího poradenství hrají poradci klíčovou úlohu. 

V souvislosti s testováním na nákazu VHC u uživatelů drog patří mezi 

základní kompetence poradce tyto aspekty: 

 důkladná obeznámenost s problematikou infekcí; 

 předtestové a potestové poradenství; 

 metodologie testování;  

 metodologie kontaktní práce a získávání klientů; 

 metodologie návazné péče a zprostředkování kontaktů na zdravotní 

služby;  

 znalost problematiky užívání drog a programů HR (NMS, 2019). 

2.10 Strategie eliminace VHC  

Na summitu OSN byl 25. září 2015 schválen globální plán udržitelného 

rozvoje do r. 2030, jehož součástí je i cíl do r. 2030 ukončit epidemie infekčních 

onemocnění včetně AIDS, tuberkulózy nebo hepatitid (United Nations, 2015). 

Eliminace VHC byla v tomto dokumentu popsána jako první cíl globální strategie 

Světové zdravotnické organizace (WHO, 2016). V tabulce č. 5 pod textem jsou 

uvedeny parametry, kterých by měly zapojené státy dosáhnout. 

Tabulka 5: Cíle globální zdravotnické strategie k eliminaci virové hepatitidy do 

roku 2030 

Cíle WHO do roku 2020 do roku 2030 

Počet nově nakažených snížit o 30 % snížit o 90 % 

Počet zemřelých snížit o 10 % snížit o 65 % 

Počet diagnostikovaných zvýšit na 30 % zvýšit na 90 % 

Léčba chronicky nemocných zvýšit na 3 miliony zvýšit na 80 % 

Zdroj: WHO, 2016 

V Evropě včetně ČR tvoří IUD většinu infikovaných, a představují tedy 

klíčovou populační skupinu pro strategii eliminace výskytu VHC v populaci. 

Poslední klinická a strategická doporučení prioritizují IUD ve včasné diagnostice 

i v léčbě VHC (European Association for the Study of the Liver, 2018; EMCDDA, 

2018; WHO, 2016). V září 2018 vydala WHO stanovisko, podle něhož by měly být 

léčeny všechny osoby s chronickou hepatitidou C s výjimkou těhotných žen a dětí 

mladších 12 let (tzv. „treat all strategie“). Léčba by měla být zahájena bez ohledu na 

stadium onemocnění v souladu s aktuálními doporučenými postupy. 
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EMCDDA provedlo k březnu 2018 rešerši národních strategií týkajících se 

VHC (strategie či akční plány týkající se VHC obecně nebo VHC mezi IUD) 

v zemích EU. Oficiální politiku k eliminaci VHC mělo 17 zemí EU a Norsko. 

Jedenáct zemí EU národní politiku nemělo, ale v Polsku a v Rumunsku se strategie 

připravovala. ČR patří k zemím bez strategie eliminace VHC (EMCDDA, 2018). 

Graf 3: Cíle globální zdravotnické strategie k eliminaci virové hepatitidy do roku 

2030 

 

Zdroj: WHO, 2016  

K tomu, aby mohlo být vyléčeno co možná nejvíce osob z infekce VHC, 

se jeví jako nejvhodnější dodržování tzv. kaskády, která spočívá v postupných 

krocích od testování po zajištění léčby a udržení pacienta v léčbě. Kaskáda péče je 

znázorněna na obrázku 1. 1, viz Úvod.  

V červnu 2018 přijal Evropský parlament rezoluci (uveřejněnou v Úředním 

věstníku Evropské unie pod č. 2018/C 334/11), kterou vyzval Komisi a členské 

státy EU, aby vyvinuly komplexní strategii se zaměřením na HIV/AIDS, 

tuberkulózu a hepatitidu C, jejíž součástí má být: 

 stanovit hepatitidu C a její eliminaci jako prioritu veřejného 

zdravotnictví a zajistit pro tento cíl přiměřené zdroje; 

 zahrnout do strategie všechny aspekty osvěty, prevence, diagnózy 

a léčby; 

 podporovat multidisciplinární přístup, orientaci na pacienta 

a odstraňování bariér v přístupu k péči (včetně odstraňování 

diskriminace sociálně stigmatizovaných skupin); 

 zajistit kvalitní surveillance a indikátory eliminace HCV. 
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Obrázek 1: Existence národních strategií k eliminaci VHC v Evropě 

 

Zdroj: European monitoring centre for drug and drug addiction, 2018 

I přestože implementace cílů WHO k eliminaci virové hepatitidy je zcela 

v gesci jednotlivých států, tak díky Agendě 2030 bylo zaznamenáno urychlení 

přijímání strategií eliminace VHC v jednotlivých zemích. Na poslední konferenci 

Mezinárodní sítě pro hepatitidy u uživatelů drog (INHSU) v Lisabonu v září 2018 

byla přijata deklarace k přijetí odpovídajících opatření, aby bylo možno splnit cíle 

globální strategie eliminace VHC do r. 2030.  

K eliminaci virové hepatitidy byla doporučena následující opatření: 

 Posílení služeb zaměřených na snižování škod. Vlády by měly zlepšit 

přístup k harm reduction službám a zabezpečit a posílit finanční 

podporu těchto služeb. 

 Zvýšit dostupnost zdravotních služeb pro uživatele drog. Zdravotní 

služby musí být dostupné, přístupné a přijatelné pro uživatele drog na 

základě lékařské etiky, destigmatizace, nediskriminace a práva na 

zdraví. Aktivní užívání drog nesmí být kritériem přístupu nebo úhrady 

léčby. Existující adiktologické služby pro uživatele drog by měly 

poskytovat také služby v oblasti VHC. 
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 Podpora posílení komunit a komunitních programů. Programy musí 

zahrnovat posílení komunit, zejména ve vztahu ke službám pro 

uživatele drog. Služby testování a zdravotní péče v oblasti VHC by 

měly být posíleny a přesměrovány směrem k uživatelům drog. Vlády 

by měly podporovat peer programy a komunitní programy vytvořené 

a realizované uživateli drog pro uživatele drog. 

 Zlepšení přístupu k finančně dostupné diagnostice a léčbě. Dotčená 

cílová skupina, aktivisté, výzkumníci, poskytovatelé péče, manažeři 

programů, harm reduction experti, farmaceutické firmy a tvůrci 

politiky musí společně vyjednávat lepší ceny pro diagnostiku a léčbu 

a společně usilovat o rozšíření přístupu k léčbě. 

 Eliminovat stigma, diskriminaci a násilí. Dotčená cílová skupina, 

aktivisté, výzkumníci, poskytovatelé péče, manažeři programů, harm 

reduction experti, farmaceutické firmy a tvůrci politiky musí společně 

usilovat o eliminaci stigmatu, diskriminace a násilí proti uživatelům 

drog. 

 Reforma drogových politik. Státy musí urychleně zvážit reformu 

drogové politiky. To zahrnuje dekriminalizaci užívání drog a/nebo 

držení drog pro vlastní potřebu, dekriminalizaci používání a držení 

sterilního injekčního náčiní, redukci bariér při poskytování opiátové 

substituční léčby a prevence předávkování (např. naloxon) v komunitě 

a ve věznici. Tyto reformy pomohou snížit míru uvěznění uživatelů 

drog a míru infekce HIV a VHC, která je spojena se sdílením jehel 

a stříkaček (sterilní injekční materiál je ve vězení k dispozici 

výjimečně). 

 Posílit úsilí při eliminaci VHC. Vlády a globální donoři musí 

poskytnout prostředky na realizaci národních plánů eliminace VHC 

v souladu s cíli WHO, které sami schválili (NMS, 2019).  

2.10.1 Akční plán na období 2019–2021 

V souvislosti s Agendou 2030 vzniká Akční plán, který se zaměřuje na 

eliminaci VHC v epidemiologicky nejvýznamnější skupině v České republice, 

jakou jsou IUD. Tento akční plán nenahrazuje národní strategii eliminace VHC pro 

všechny cílové skupiny podle dokumentů WHO, ale může být její významnou 

součástí. Plán je založen na multidisciplinárním přístupu, principu „léčba jako 

prevence“ a podpoře praktických kroků při uskutečňování tzv. HCV kaskády. 

Nevyčísluje zdroje na realizaci jednotlivých aktivit, neboť předpokládá, že ty budou 

hrazeny z rozpočtů jednotlivých resortů a institucí podle dostupnosti finančních 
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prostředků. Totéž se týká financování léčby VHC, kdy plán nepředpokládá 

financování léčby VHC z mimořádných zdrojů, ale počítá s úhradou výdajů 

z prostředků veřejného zdravotního pojištění na základě standardních mechanismů 

a předpokládá léčení pacientů dle kapacity klinických pracovišť (NMS, 2019).  

2.10.2 Hlavní parametry Akčního plánu 2019–2021 

Hlavními parametry pro cíle uvedeného Akčního plánu jsou: 

1. Screening, kterým by se zvýšila míra protestovanosti a jímž by byly 

odstraněny bariéry, jež brání při vstupu této cílové skupiny do léčby. 

Cílem tohoto kroku je, aby tito klienti byli testováni na infekci VHC 

alespoň jedenkrát za 6 měsíců.  

2. Vstup do léčby, diagnostika a zahájení léčby. Cílem tohoto ukazatele 

především je, aby většina osob, u kterých bude zjištěnou pozitivita 

anti-HCV, byla následně vyšetřena testem PCR HCV RNA na 

přítomnost infekce. Druhým cílem tohoto parametru je zajištění 

zahájení léčby DAAs do jednoho měsíce od stanovení diagnózy, aby 

se při čekání na léčbu pacient neztratil ze systému a nešířil dále 

infekci (koncept „test and treat“).  

3. Udržení uživatelů drog v léčbě. Tento parametr se zaměřuje na cíl 

udržení pacientů v léčbě VHC, a to zejména pomocí dostupných 

opatření.  

4. Následná péče a prevence reinfekce. Tento bod v Akčním plánu 

zahrnuje zejména cíl poskytnutí komplexní následné péče, která je 

realizovaná ve vzájemné spolupráci adiktologických programů 

a center pro léčbu VHC.  

5. Monitoring a vyhodnocení edukace. Cílem tohoto kroku je zrealizovat 

eliminační plán a zavést v rámci kontinua léčebnou kaskádu 

u uživatelů drog. V konečném důsledku tento krok vede k celkovému 

vyhodnocení samotného akčního plánu (NMS, 2019).  

Dokument Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České 

republice a Akční plán stanovující cíle a aktivity v těchto pěti klíčových oblastech 

byl v České republice schválen v srpnu 2019 Radou vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky. 
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2.10.3 Kaskáda péče o osoby s nákazou VHC 

K dosažení co nejvyššího počtu osob vyléčených z HCV infekce by mělo 

vést kontinuum péče vyjádřené tzv. HCV kaskádou od dostupného testování po 

zajištění léčby a udržení v ní – schematicky kaskádu péče ukazuje obrázek č. 2. 

Obrázek 2: Kaskáda péče v oblasti VHC 

 

Zdroj: WHO, 2016 

V roce 2010 proběhlo jako součást bakalářské práce dotazníkové šetření, 

které se mimo jiné zaměřovalo na možnost testování klientů v kontaktních centrech 

na infekční nemoci. Z tohoto šetření vyplynulo, že ze 42 oslovených 

nízkoprahových zařízení nabízí testování 34 zařízení (81 %) v rámci celé České 

republiky (Šulcová, 2011).  

Jak již bylo uvedeno v úvodu této práce, v Praze se aktuálně testuje v rámci 

dvou kontaktních center z plné kapilární krve, z toho v jednom případě  

u organizace PROGRESSIVE, o. p. s., je možné jednou týdně testování i z plné 

krve. Další možností testování v rámci nízkoprahových služeb pro klienty je služba 

Sanitka organizace SANANIM, z. ú. Z dotazníků bakalářské práce dále vyplynulo, 

že nejčastějším způsobem screeningového vyšetření u všech chorob je použití 

rychlotestů a testování z plné kapilární krve. Respondenti z dotazníkového šetření 

dále uváděli, že zajišťují péči o klienty s reaktivním výsledkem screeningového 

vyšetření nejčastěji odesláním do příslušného zdravotnického zařízení.  

U reaktivních výsledků na hepatitidu typu B a C odesílají kontaktní centra dle 

šetření klienty nejčastěji ke konfirmačnímu vyšetření do hepatologických poraden 

a na infekční oddělení zdravotnických zařízení (Šulcová, 2011).  
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2.10.4 Bariéry vstupu a v udržení v léčbě  

Bariéry jsou popisovány jak na straně klienta, tak na straně zdravotnického 

zařízení nebo zdravotníků samotných. Z lékařského hlediska se může nejčastěji 

jednat o lékovou toxicitu, psychiatrickou komorbiditu nebo současné užívání 

návykových látek. Nejčastěji popisované bariéry ze strany klienta jsou zejména 

obavy z vyšetření a nežádoucích účinků léčby, dále souběžná infekce HIV nebo 

další komorbidita, nedostatek informací o VHC a možnostech léčby a subjektivně 

vnímaná nízká účinnost léčby.  

Při léčbě VHC u IUD jsou lékaři v České republice spíše konzervativní, 

aktivní IUD jsou léčeni výjimečně. Za hlavní bariéry zvýšení vstupu IUD do léčby 

VHC lze označit nedostatek multidisciplinárního přístupu, nízkou míru vzájemné 

integrace léčby VHC a léčby závislosti a finanční limity (Mravčík, 2012).  

Jako účinná strategie při zvládání potenciálních bariér vstupu a v jejím 

průběhu se jeví multidisciplinární přístup. Multi-oborové týmy bývají složeny ze 

specialisty na návykové poruchy, specialisty na léčbu virových hepatitid, 

všeobecného nebo praktického lékaře, sestry, psychologa (poradce), sociálního 

pracovníka a dalších (Nguyen, Dore, Kaldor, & Hellard, 2007; Mehta, et al., 2008; 

Grebely, et al., 2007). Léčebný model integrující léčbu závislosti a léčbu VHC 

v jednom programu (a eventuálně také léčbu HIV/AIDS nebo tuberkulózy), tzv. 

one-stop-shop model, výrazně zvyšuje adherenci k léčbě (Treloar, Newland, Rance, 

Hopwood, 2010; Grebely, et al., 2007; Teasdale, Conigrave, Kiel, Freeburn, Long, 

& Becker, 2008; Litwin, Soloway, & Gourevitchet, 2005; Moussalli, et al., 2010). 

Nejčastěji se uplatňuje varianta, kdy je nabídka poradenství, testování a léčby VHC 

integrovaná do již existujících drogových služeb, nejčastěji do rezidenčního 

programu pro uživatele drog nebo do programu, který poskytuje opiátovou 

substituční léčbu (Strauss, Falkin, Vassilev, Des Jarlais, & Astone, 2002; Strauss, 

Astone, Vassilev, Des Jarlais, & Hagan, 2003; Hagan, Strauss, Astone, & Des 

Jarlais, 2005). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Hypotézy a cíle výzkumu 

Celosvětové průzkumy řadí injekční uživatele drog mezi nejrizikovější 

skupinu osob ohroženou nákazou VHC. Skupina je ohrožena nejen svým vysoce 

rizikovým chováním, ale také kvůli svému celkovému přístupu k životu 

a k preventivním opatřením proti infekčním onemocněním. Právě kvůli těmto 

faktorům je nutné dodržovat při postupech v léčbě VHC s touto cílovou skupinou 

určitá doporučení, která následně vedou k udržení těchto osob v léčbě  

a k úspěšnému vyloučení viru z těla. Jedná se o doporučení, která jsou zpočátku 

nejlépe aplikovatelná v nízkoprahových centrech, což je jeden z důvodů, proč jsem 

výzkum zaměřila na klienty nízkoprahových kontaktních center v Praze. Již byly 

popsány bariéry, bránící ve vstupu do léčby, v léčbě samotné a v doléčení IUD, 

na které jsem se v rámci dotazníkové průřezové studie zaměřila, a z pohledu klientů 

mě zajímaly jejich vlastní důvody, které vedly ke vstupu, nebo naopak vypadnutí 

z léčby. Během neformálních rozhovorů s respondenty bylo možné také zjistit jejich 

vlastní zkušenosti s postojem zdravotníků ve zdravotnických zařízeních, které se na 

léčbu VHC specializují.  

Cílem výzkumu bude popsat kontinuum péče o problémové (injekční) 

uživatele drog v oblasti VHC, zmapovat protestovanost klientů kontaktních center 

v Praze, zjistit, kolik reaktivních klientů vstupuje do další léčby, kolik klientů léčbu 

dokončí, a popsat faktory, které na proces působí.  

Na základě získaných dat budou vytvořena a připravena doporučení pro 

pracovníky v kontaktních centrech, kteří mají možnost ovlivnit vstup a setrvání 

klientů kontaktních center s nákazou VHC v léčbě. 

3.1.1  Výzkumné otázky 

1. Jaká je míra testování klientů nízkoprahových programů na VHC? 

2. Jaký je podíl testovaných reaktivně vstupujících do dalšího 

diagnostického a léčebného procesu? 

3. U jakého podílu indikovaných je zahájena léčba a jaká část uživatelů 

ji dokončí, případně úspěšně dokončí?  

4. Jaké jsou důvody přerušení kontinua péče a jaké faktory se na 

diskontinuitě péče podílí?  
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3.1.2  Design 

Dotazníková průřezová studie mezi klienty nízkoprahových programů 

v Praze. 

3.1.3  Popis výzkumného prostředí  

Výzkum se soustředil na klienty nízkoprahových kontaktních center v Praze. 

Kontaktní centra nabízejí služby harm reduction a bývají místem prvního kontaktu 

s klienty, kteří problémově nebo injekčně užívají návykové látky. Jedná se  

o kontaktní centrum organizace SANANIM z. ú., PROGRESSIVE, o. p. s., 

a Středisko prevence a léčby drogových závislostí – Drop In o.p.s. Také se jedná 

o jediná nízkoprahová zařízení tohoto typu v Praze.  

Nízkoprahové Kontaktní centrum organizace SANANIM z.ú.  

Toto kontaktní centrum má maximální vytížení a již dlouhodobě pracuje na 

hranici své kapacity. Tento jev je způsobený nedostatečnou sítí nízkoprahových 

harm reduction zařízení v Praze s odpovídající nabídkou služeb a otevírací dobou, 

která by zohledňovala životní realitu klientů bojujících se svou závislostí, a nabízela 

by objektovou stálost ve smyslu práce s ranými traumaty a attachmentem. Jedná se  

o službu, jež je zároveň držitelem certifikátu odborné způsobilosti v oblasti 

kontaktní a poradenské služby od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

Nízkoprahové kontaktní centrum SANANIM nabízí klientům na vyžádání 

možnost testování na infekční onemocnění z kapilární krve kterýkoli den vyjma 

víkendů. Jedenkrát týdně je v zařízení přítomen lékař, k němuž je vzhledem 

k vysokému počtu zájemců o vyšetření nutné se dopředu objednat. Jedenkrát týdně 

je v zařízení přítomna také studentka medicíny, jež rovněž nabízí klientům své 

služby. Tato organizace nabízí navíc v rámci svých nízkoprahových služeb 

testování v rámci programu „Sanitka“, které je klientům k dispozici v pondělí, 

středu a pátek v centru Prahy. Jedná se o vozidlo uzpůsobené k poskytování 

zdravotních služeb, tudíž i zde mají klienti možnost využít služby testování 

z kapilární krve. V dohledné době bude navíc v kontaktním centru k dispozici nový 

přístroj s názvem GeneXpert. Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná a plně 

integrovaná automatizovaná platforma. Systém generuje přesné výsledky ve velmi 

krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace. Systém je navržen tak, aby 

extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace 

cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků. 

GeneXpert je aktuálně jediný, který kombinuje kompletní přípravu s real-time PCR 

amplifikací a následným vyhodnocením. Modulární konstrukce systému GeneXpert 

má celou řadu konfigurací pro umožnění široké škály testů v jakémkoli klinickém 

prostředí během velmi krátkého času. 
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Nízkoprahové středisko organizace Středisko prevence a léčby drogových závislostí 

- Drop In, o.p.s. 

Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení a zároveň o registrovanou sociální 

službu, která je držitelem certifikátu odborné způsobilosti v oblasti kontaktní  

a poradenské služby od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Cílovou 

skupinou jsou také uživatelé nelegálních návykových látek, jejich blízcí a jiné 

osoby, jež jsou v kontaktu s drogovou problematikou. 

Služba nevyhledává zavádění změn a novinek za každou cenu, ale spíše se 

zaměřuje na posilování osvědčených postupů. Při práci s klienty a v komunikaci je 

prosazována podpora samostatnosti, schopnosti samostatného myšlení, péče o sebe 

a zodpovědnost. 

V nízkoprahovém kontaktním centru nemají nyní klienti možnost testování 

na infekční onemocnění, zejména z důvodu omezené prostorové kapacity centra. 

Nově nyní organizace plánuje zavést testování na infekční onemocnění v rámci 

služby „Mobilní ošetřovna“, které bude v provozu od poloviny roku 2020 a kde 

budou mít klienti možnost nechat se testovat z kapilární krve.  

Stage 5 – Nízkoprahové kontaktní centrum organizace PROGRESSIVE, o. p. s. 

Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5 je nízkoprahové 

centrum, které nabízí své služby cílové skupině uživatelů návykových látek, kteří 

většinou nejsou v kontaktu s jinými sociálními či zdravotními službami. Nabízené 

služby poskytuje zařízení anonymně a pro vstup do služby není potřeba žádné 

doporučení. Klienti kontaktního centra mají přístup k nabízeným službám bez 

ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, sexuální orientaci, politickou příslušnost, 

náboženství, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost, veřejné postavení apod. 

Sekundární cílovou skupinu představuje rodina a blízcí uživatelů drog, kterým 

poskytujeme poradenské služby a v neposlední řadě i široká veřejnost, které skrze 

služby kontaktního centra poskytujeme ochranu před šířením různých infekčních  

a pohlavních chorob, zejména syfilis, hepatitidy, HIV/AIDS apod.  

Denně mají klienti možnost nechat se vždy po celou otevírací dobu centra 

testovat z kapilární krve. Dále je zde v různých termínech přítomna zdravotní sestra,  

u které je možné testovat klienty z žilní krve na infekční onemocnění.  

Všechna centra spolupracují s návaznými zdravotnickými službami, přičemž 

nejčastěji převažuje spolupráce s Remedis, s. r. o., dále s Institutem klinické 

a experimentální medicíny v Praze 4 – Krč (IKEM), s Fakultní nemocnicí v Motole 

a dalšími. Nejčastěji jsou klienti při pozitivitě testu odkazováni na Remedis, s. r. o., 

kde je ale momentálně dlouhá čekací doba.  
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3.1.4  Etika výzkumu 

Výzkum byl anonymní. Respondenti byli poučeni o účelu výzkumu, 

o procesu tvorby dat a nakládání s nimi ve stručném popisu v úvodu dotazníku. 

Dále byli respondenti seznámeni se skutečností, že účast ve výzkumu je zcela 

dobrovolná, bez nároku na jakoukoli finanční odměnu a že vyplněním dotazníku 

dávají souhlas s účastí ve výzkumu (konkludentní souhlas). Se získanými daty bylo 

nakládáno dle zákona o ochranně osobních údajů. Po vyplnění dotazníků byla data 

výzkumníkem přepsána bez přístupu dalších osob do programu Excel a následně 

budou dotazníky skartovány. 

Metodologické limity 

Práce byla založena na self-reported údajích, informace získané od 

respondentů týkající se testování a léčby VHC tedy nemusí být přesné. V rámci 

dotazníkového šetření mohla být limitem nízká návratnost dotazníků a s tím spojený 

nedostatek respondentů. Získaný vzorek nebyl získán náhodným výběrem, není 

tedy reprezentativní pro populaci injekčních uživatelů drog.  

Pohled na problematiku je pouze ze strany klientů kontaktních center. 

Z kapacitních důvodů nebylo možné v danou chvíli realizovat výzkum se zapojením 

také pracovníků kontaktních center. 

3.1.5  Výzkumný soubor 

Základním souborem byli klienti kontaktních center pro uživatele 

návykových látek v Praze. V Praze se aktuálně nachází tři kontaktní centra, do nichž 

dle výročních zpráv jednotlivých organizací SANANIM z. ú., Středisko prevence 

a léčby drogových závislostí – Drop In, o.p.s. a PROGRESSIVE, o. p. s., docházelo 

v roce 2017 celkem 5 237 klientů. Do výzkumného souboru bylo zařazeno celkem  

60 respondentů, kteří splnili podmínku injekčního užívání návykových látek.  

Byli kontaktováni vedoucí všech tří služeb s nabídkou zapojení se do 

výzkumu. Všichni byli požádáni o schůzku, kde byl výzkum představen. 

V domluvených termínech jsem byla jako realizátor přítomna v jednotlivých 

kontaktních centrech. Výběrovým souborem byli klienti všech kontaktních center 

v Praze, kteří uváděli injekční užívání drog. Na základě diskuze s vedoucími 

pracovníky jednotlivých kontaktních center byl dohodnut postup získávání dat, ale 

vzhledem k časové vytíženosti center nebylo možné se domluvit na sběru dat přes 

pracovníky, ale bylo umožněno realizátorovi výzkumu, aby sběr provedl sám. Byly 

domluveny termíny v měsíci srpnu, vždy dva dny v týdnu v každém kontaktním 

centru.  
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Předpokladem bylo sebrat v každém nízkoprahovém centru 20 dotazníků, 

což se podařilo. Limity a omezení viz kapitola 6. Byli namátkově osloveni klienti, 

kteří navštívili nízkoprahové centrum v období od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 a splnili 

podmínku injekčního užívání drog a vyplnili krátký dotazník. Po naplnění počtu 

20 respondentů na 1 centrum byl nábor pro studii ukončen. 

3.1.6  Metody tvorby a analýzy dat 

Sběr dat probíhal pomocí dotazníku – viz příloha č. 1. Na úvod dotazníku 

bylo zařazeno několik otázek na pohlaví a věk respondenta, jeho primární drogu 

a způsob užívání, které následně budou směrodatné pro další vyplňování. Návazné 

otázky dotazníku byly již specifičtější co do tématu VHC, léčebného kontinua 

a využití lékařské péče u klientů, kterým byla diagnostikována VHC. Otázky se 

zaměřovaly na to, zda byl klient v posledních 12 měsících testován na VHC, důvod 

provedení testování, jaký byl výsledek testu, a pokud klient odpověděl, že byl 

výsledek pozitivní, týkaly se ho další otázky dotazníku, konkrétně zda byl odeslán 

ke specialistovi, zda byl specialistou vyšetřen, zda byla zahájena léčba – viz  

příloha č. 1.  

Pomocí otevřených otázek mohli klienti popsat, proč nedošlo k odeslání ke 

specialistovi, proč nebyli specialistou vyšetřeni a proč nebyla zahájena léčba. 

Dotazníky jsem jako realizátor distribuovala sama, klienti je vyplnili během 

návštěvy nízkoprahového zařízení. K dotazníkům měli připravené obálky, do nichž 

je vložili a dále s nimi bylo nakládáno až při samotném přepisu dat. Odpovědi 

respondentů byly přepsány do datové matice v programu Microsoft Excel.  

Otevřené otázky byly doslovně přepsány také do datové matice a poté 

kategorizovány. Pro kategorizaci bylo použito otevřené kódování. Sběr dat byl 

zahájen v srpnu 2019 a ukončen v srpnu 2019. Poznámky uváděné respondenty na 

konci dotazníku byly doslovně přepsány do datové matice a poté kategorizovány. 

Data byla analyzována pomocí deskriptivní statistiky a zobrazena pomocí 

frekvenčních a kontingenčních tabulek a grafů, s ohledem na povahu a charakter 

získaných dat.  

3.2 Výsledky výzkumu  

Celkem bylo vyplněno a sebráno 60 dotazníků, 20 dotazníků od 

klientů každého nízkoprahového kontaktního centra. Názvy organizací jsou 

v tabulkách s výsledky uváděny ve zkrácené podobě. 
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3.2.1  Pohlaví ve výzkumném souboru  

Z celkového počtu 60 klientů nízkoprahových kontaktních center v Praze, 

kteří souhlasili s vyplněním předloženého dotazníku, bylo 42 mužů a 18 žen. Muži 

tedy tvořili 70 % výzkumného vzorku a ženy 30 % výzkumného vzorku. Genderové 

rozložení odpovídalo statistickým údajům, jež uvádějí vyšší počet uživatelů mužů 

než žen.  

Tabulka 6: Zastoupení mužů a žen ve zkoumaném souboru 

  SANANIM z. ú. Drop In, o. p. s.  PROGRESSIVE, o. p. s.  

Pohlaví Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži 

Počet 8 12 5 15 5 15 

Celkem  
Ženy Muži 

18 42 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.2  Průměrný věk respondentů 

Celkový nejvyšší průměrný věk byl zaznamenán v nízkoprahovém 

kontaktním centru organizace Drop In, o. p. s., a to 38,25 roků, nejnižší naopak 

v nízkoprahovém kontaktním centru organizace Progressive o. p. s. – 34,55.  

Tabulka 7: Průměrný věk respondentů v dotazníkovém šetření 

Organizace SANANIM z. ú. Drop In, o. p. s.  PROGRESSIVE, o. p. s.  

Průměrný věk 37,75 let 38,25 let 34,55 let 

Celkový průměrný věk  36,85 let 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.3  Užívané drogy v souboru respondentů a frekvence 

užívání drogy 

Nejčastěji užívanou návykovou látkou, kterou udávali respondenti v daném 

souboru, byl pervitin 63,3 %, buprenorfin 24,9 %, heroin 11,6 %.  

Frekvence užívání byla zaznamenána nejčastěji v 29,9 % denně  

a 4–5× týdně. 28,3 % respondentů uvedlo užívání 1–3× týdně. Variantu užívání 

méně než 1× týdně uvedlo 11,6 % respondentů.  



 

44 

Tabulka 8: Drogy užívané klienty nízkoprahových kontaktních center 

Návyková látka 

Organizace 

Celkem 

SANANIM z. ú.  Drop In, o. p. s.  

PROGRESSIVE, 

o. p. s. 

Pervitin 15 9 14 38 

Heroin 1 4 2 7 

Buprenorfin 4 7 4 15 

Jiná návyková látka 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 9: Frekvence užívání drogy 

Frekvence užívání drog v posledních 30 dnech  

  SANANIM z. ú.  Drop In, o. p. s.  
PROGRESSIVE, 

o. p. s. 
Celkem  

Méně než 1× týdně 2 1 4 7 

1–3× týdně  6 5 6 17 

4–5× týdně 4 8 6 18 

Denně 8 6 4 18 

Ne 0 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.4  Sdílení injekčního materiálu a materiálu k přípravě  

Z celkového počtu 60 respondentů bylo v každém nízkoprahovém 

kontaktním centru zaznamenáno 10 % klientů, kteří uvedli, že za posledních 

12 měsíců sdíleli injekční materiál nebo materiál k přípravě návykové látky. 

Celkový výsledek počtu osob, které sdílí, byl vždy nižší, protože někteří z klientů 

uvedli sdílení materiálu u obou možností, tedy sdílení jehel i materiálu.  

Tabulka 10: Počet klientů, kteří uvedli sdílení injekčního materiálu nebo materiálu  

k přípravě drogy 

Organizace SANANIM z. ú.  Drop In, o. p. s. PROGRESSIVE, o. p. s. 

  

Sdílení 

jehel 

Sdílení 

materiálu  

Sdílení 

jehel 

Sdílení 

materiálu  

Sdílení 

jehel 

Sdílení 

materiálu  

3 5 5 6 4 6 

Počet klientů, 

kteří sdílí  6 6 6 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

45 

3.2.5  Data k testování a léčbě VHC  

Tabulka č. 11 uvádí souhrn dat, a to vždy s ohledem ke konkrétní organizaci. 

Výsledky reflektují možnosti, které jednotlivá nízkoprahová kontaktní zařízení 

nabízejí. Z 20 oslovených respondentů v KC organizace SANANIM z. ú., bylo 

testováno na VHC celkem 14 (70 %) respondentů. Z počtu 14 testovaných 

respondentů byla prokázána u 11 (78,5 %) reaktivita na VHC. Vyšetřit specialistou 

se z těchto 11 testovaných respondentů nechalo 9 (81,8 %) a u všech byla VHC 

potvrzena testem na přítomnost virové RNA. Ze všech respondentů, u nichž byla 

VHC potvrzena, byla nabídnuta léčba 8 (72,7 %). Z původně 14 respondentů, 

u kterých vyšel prvotní test pozitivně, zahájilo léčbu 5 (35,7 %), 4 (28,5 %) léčbu 

dokončili s tím, že byla zhodnocena jako úspěšná. 

Z 20 oslovených respondentů v KC organizace Středisko prevence a léčby 

drogových závislostí – Drop In, o. p. s. bylo testováno na VHC celkem 8 (40 %) 

respondentů. Z tohoto počtu byla prokázána u 5 (62,5 %) reaktivita na VHC. 

Vyšetřit specialistou se z oněch 5 respondentů nechali 4 (80 %) a u 3 (60 %) byla 

VHC potvrzena. Další léčba VHC byla nabídnuta 2 (50 %) respondentům a oba 

léčbu zahájili. Dokončení léčby bylo zaznamenáno u 1 respondenta (50 %), 

zhodnocena byla opět jako úspěšná. 

Z 20 oslovených respondentů v KC organizace PROGRESSIVE, o. p. s. bylo 

testováno na VHC celkem 15 (75 %) respondentů. Z tohoto počtu byla prokázána 

u 9 (60 %) reaktivita na VHC a u všech následně proběhlo vyšetření specialistou.  

V 7 případech (77,7 %) byla VHC potvrzena. Další léčba VHC byla nabídnuta 

všem 7 (77,7 %) respondentům. Z původních 9, u nichž byla při prvním testu 

zjištěna reaktivita na VHC, zahájili léčbu 4 (44,4 %) a všichni léčbu také dokončili. 

U 2 (50 %) z nich byla léčba zhodnocena jako úspěšná. 
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Tabulka 11: Data o testování oslovených respondentů na VHC, léčebné péči 

a úspěšnosti léčby 

SANANIM z. ú.  Drop In, o. p. s.  PROGRESSIVE, o. p. s. 

Počet testovaných respondentů na VHC 

14 8 15 

Sdělení pozitivního výsledku na VHC  

11 5 9 

Vyšetření specialistou 

9 4 9 

Potvrzení VHC specialistou 

9 3 7 

Nabídnutí léčby VHC 

8 2 7 

Zahájení léčby VHC 

5 2 4 

Dokončení léčby VHC 

4 1 4 

Úspěšnost léčby  

4 1 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.2.6  Hodnocení pracovníků nízkoprahových kontaktních 

center a zdravotnických zařízení 

V rámci dotazníkového šetření měli respondenti možnost oznámkovat 

(na škále a s významem běžného školního hodnocení v ČR) práci pracovníků 

v nízkoprahových kontaktních centrech, lékařů na odděleních specializujících se na 

léčbu VHC a zdravotních sester. Nejlepší hodnocení obdrželi pracovníci 

nízkoprahových kontaktních center se známkou 1,15, dále sestry ve zdravotnických 

zařízeních s průměrnou známkou 1,5 a lékaři získali průměrnou známku 1,6.  

Tabulka 12: Průměrné hodnocení pracovníků nízkoprahových kontaktních center 

a zdravotnických zařízení 

Hodnocení pracovníků KC a zdravotnických zařízení 

Organizace SANANIM z. ú.  Drop In, o. p. s.  PROGRESSIVE, o. p. s.  Celková známka 

Průměrná známka 

pracovníků KC 
1 1,4 1,05 1,15 

Průměrná známka 

lékařů/specialistů 

na VHC 

1,42 2,2 1,2 1,6 

Průměrná známka 

sester  
1,36 2,2 1,05 1,5 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.7  Důvody uvedené respondenty k nepodstoupení léčby 

nebo k jejímu nedokončení  

Jako nejčastější důvod toho, že se respondenti nedostavili k vyšetření 

specialistou nebo nenastoupili na léčbu, byl uváděn nedostatek času. U klientů, 

kterým byl sdělen reaktivní výsledek testu v některém nízkoprahovém kontaktním 

centru a již nepodstoupili žádné další vyšetření, se tento argument vyskytl celkem 

v 5 případech, tedy u 20 % z nich.  

Druhým argumentem, který respondenti uváděli, byla životní situace, kvůli 

níž jim jejich případná léčba nedávala smysl. Jednalo se v jednom případě o situaci 

respondenta, jemuž zemřela přítelkyně a bez ní už nechce žít. V druhém případě se 

jednalo o klientovy další zdravotní obtíže, které uvedl jako zásadní a nejvíce 

zatěžující. Jako třetí argument uvedl respondent, jemuž byla potvrzena reaktivita 

v KC, že se bojí průběhu léčby, a proto že ji ani nebude zahajovat.  

Celkem dva respondenti uvedli, že na základě vyšetření specialistou jim bylo 

sděleno, že se jejich organismus s nákazou již vypořádal, a tedy že není nutné 

podstupovat žádnou další léčbu.  

3.2.8  Zpětné vazby respondentům k jednotlivým 

zdravotnickým zařízením v Praze 

Během neformálních rozhovorů byly také zaznamenány zpětné vazby 

k jednotlivým zdravotnickým zařízením, kam jsou klienti s pozitivním výsledkem 

testu na VHC z nízkoprahových kontaktních center v Praze odesíláni. 

Nejlepší ústní hodnocení obdrželo mezi respondenty, kteří někdy navštívili 

specializované zdravotnické zařízení pro léčbu VHC, zdravotnické zařízení 

Remedis, s. r. o. Jedná se o zařízení, které nabízí svým klientům specializované 

služby v několika oborech. Odborníci se zde specializují mimo jiné také na 

hepatologii a adiktologii. Klienti a zároveň respondenti dotazníkového šetření 

vyzdvihovali vstřícný a chápající přístup zdravotnického personálu a vlídné 

prostředí. Zároveň však také uváděli dlouhou čekací dobu, což bylo pro některé 

překážkou. Jedná se o zařízení, do kterého jsou klienti nízkoprahových center 

odesíláni nejčastěji. Někteří zdravotničtí pracovníci z tohoto centra rovněž 

docházejí do nízkoprahových služeb v Praze klienty testovat ze žilní krve, takže 

spolupráce s tímto zařízením je dlouholetá a úzká.  

Druhým zařízením, kam jsou klienti KC odesíláni s pozitivním výsledkem 

testu VHC, je Fakultní nemocnice v Motole. Zpětná vazba na toto zařízení 

a potažmo jeho pracovníky na specializovaném oddělení pro léčbu VHC nebyla 

dobrá. Klienti si stěžovali na nevlídný přístup, velmi odměřené chování a pohrdání. 
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Zároveň ale ti, kteří se pro léčbu rozhodli a chtěli ji dokončit, uvedli, že 

zdravotnická zařízení nejsou jediným místem, kde se k nim lidé a odborníci takto 

chovají, a tudíž toto byli ochotni podstoupit. Někteří ale zároveň potvrdili, že tento 

aspekt byl důvodem, aby ukončili léčbu. Jednalo se o respondenty, kteří hodnotili 

přístup zdravotnických pracovníků 3 a výše.  

Posledním místem, kam byli respondenti – účastníci testování odesíláni, byl 

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze 4 – Krči, jmenovitě  

k MUDr. Soně Fraňkové, která se problematikou VHC a infekčním onemocněním 

dlouhodobě zabývá. Zpětné vazby na přístup paní doktorky byl od všech 

respondentů velmi pozitivní. Pochvalovali si profesionalitu a milé jednání.  
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4 DISKUZE  

Diplomová práce se zabývá tématem Kontinua léčby virové hepatitidy typu 

C mezi klienty nízkoprahových kontaktních center pro uživatele drog v Praze. 

Zaměřuje se na postoje a hodnocení testování, léčby a následné péče s infekcí 

virové hepatitidy C, samotných klientů. Zároveň popisuje bariéry, které jsou 

příčinou toho, že klienti testování nepodstoupí, nepodstoupí léčbu nebo z léčby 

v jejím průběhu odstoupí. Dále práce popisuje zkušenosti, které klienti mají 

v jednotlivých zdravotnických zařízeních, která se v Praze na léčbu virové 

hepatitidy C specializují.  

V případě virové hepatitidy C se jedná o závažný veřejnozdravotní problém, 

a to zejména u cílové skupiny injekčních uživatelů drog, kteří ve valné většině 

navštěvují právě nízkoprahová kontaktní centra. Jinak tomu není ani v Praze.  

Cílem diplomové práce je popsat kontinuum péče o problémové (injekční) 

uživatele drog v oblasti virové hepatitidy C, zmapovat protestovanost klientů 

kontaktních center v Praze, zjistit, kolik reaktivních klientů vstupuje do další léčby, 

kolik klientů léčbu dokončí, a popsat faktory, které na proces působí. Na základě 

těchto získaných dat budou vytvořena a připravena doporučení pro pracovníky 

v kontaktních centrech, kteří mají možnost ovlivnit vstup a setrvání klientů 

kontaktních center s nákazou virové hepatitidy C v léčbě.  

Charakteristiky klientů z dotazníkového šetření souhlasí s dalšími výzkumy, 

které byly na toto téma a další obecnější témata realizovány. Z pohledu obecnějších 

témat se jedná například o věkové složení injekčních uživatelů drog v Praze, kteří 

navštěvují nízkoprahová kontaktní centra, přičemž má tato populace stárnoucí 

potenciál. Průměrný věk respondentů, kteří se podíleli na vyplňování dotazníků do 

diplomové práce a kteří jsou zároveň klienty KC, byl 36,9 let. Dalším z obecněji 

zaměřených otázek dotazníkového šetření byl typ nejčastěji užívané návykové 

látky, respektive primární droga, kterou respondenti užívali. Také v tomto případě 

odpovídaly výsledky ostatním statistikám, že nejčastěji užívanou návykovou látku 

byl pervitin, popřípadě buprenorfin. Přes 63 % respondentů uvedlo, že jejich 

primární drogou je právě pervitin a po něm následoval buprenorfin s téměř 25 %. 

Z pohledu genderového rozložení respondentů ve výzkumném vzorku byla 

zaznamenána také shoda s výsledky prezentovanými například ve výroční zprávě 

o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 (Mravčík, 2017). Podle 

těchto údajů užívá nelegální drogy více mužů než žen, rovněž i ve výsledků 

dotazníkového šetření byl zaznamenán počet 42 respondentů mužů  

a 18 respondentek žen. Z hlediska základních sociodemografických a uživatelských 

charakteristik tedy výzkumný soubor odpovídá základní populaci problémových 

uživatelů drog v Praze. 
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Jedinečnost diplomové práce spatřuji v datech, která jsou získaná zejména  

v přímém kontaktu s klienty během rozhovorů, kteří následně uváděli i vlastní 

zkušenosti s testováním, průběhem léčby a následné péče. Především ale uváděli 

důvody (bariéry), které ovlivnily jejich vstup do léčby, setrvání v léčbě a dokončení 

nebo nedokončení léčby.  

První z výzkumných otázek zjišťovala, jaká je míra testování klientů 

nízkoprahových programů na VHC v nízkoprahových kontaktních centrech v Praze. 

Z celkem 60 respondentů, kteří se vyplnění dotazníků zúčastnili, bylo celkem 

37 z nich v posledních 12 měsících testováno na VHC. Protestovanost byla tedy  

61,6 %. V souvislosti se schváleným Akčním plánem, který je popsán v teoretické 

části práce a který se zaměřuje na eliminaci VHC v epidemiologicky 

nejvýznamnější skupině v České republice – u uživatelů drog, je na prvním místě 

právě protestovanost IUD. Akční plán uvádí záměr na testování každého IUD 

alespoň jedenkrát za 6 měsíců. V souvislosti s tímto bodem Akčního plánu byla také 

v roce 2019 nabídnuta organizaci SANANIM z. ú. participace na evropském 

pilotním projektu, v jehož rámci byl do služby nízkoprahového kontaktního centra 

poskytnut přístroj GenXpert, který do 60 minut vyhodnotí reaktivitu klientů na 

VHC. Jednou z podmínek, které byly v rámci projektu stanoveny, je otestovat na 

VHC co největší množství klientů a zároveň jim poskytnout provázení během 

celého procesu léčby. Organizace je nyní do projektu zapojena a projekt právě 

probíhá. Zároveň také zvolila jako způsob motivace k zapojení se do testování 

nabídku drobné odměny za to, že se klienti otestovat nechají. Odměny jsou ve 

formě stravenek nebo drobného občerstvení. 

Další výzkumná otázka měla za cíl zjistit, jaký je podíl testovaných klientů 

nízkoprahových kontaktních center v Praze reaktivně vstupujících do dalšího 

diagnostického a léčebného procesu. V souvislosti s touto otázkou je dobré vzít 

v potaz nikoli pouze počet reaktivně vstupujících do léčebného procesu, ale také 

poměr respondentů vstupujících do léčby k počtu klientů s reaktivním výsledkem. 

Tento druhý pohled by mohl přinést alespoň nástin zvoleného přístupu ke klientům 

s možnou nákazou v jednotlivých kontaktních centrech. Samozřejmě je nutné brát 

v potaz všechny okolnosti před testováním, během něj a po něm, jakož i malý 

vzorek respondentů v dotazníkovém šetření. Díky těmto faktorům jsou data získaná 

z tohoto šetření pouze ilustrativní. V rámci šetření bylo zjištěno, že v kontaktním 

centru organizace SANANIM z. ú. byl reaktivní výsledek na VHC sdělen 

11 respondentům, z nichž 9 zahájilo další léčbu a podstoupilo vyšetření 

specialistou. Jedná se tedy o 81,8 % klientů, kteří po zjištění reaktivity na VHC 

zahájili léčbu.  
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V rámci organizace PROGRESSIVE, o.p.s. se reaktivita prokázala  

u 9 respondentů, z nichž se všech 9 nechalo otestovat specialistou. Tedy další krok 

v léčbě VHC udělalo 100 % respondentů s reaktivním výsledkem na VHC. 

Výsledky organizace Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, 

o.p.s. je nutné hodnotit s ohledem na několik dalších aspektů. V rámci kontaktního 

centra této organizace není testování na VHC, vzhledem k dispozicím centra, 

zajišťováno. Výsledný počet 5 respondentů s reaktivním výsledkem na VHC byl 

tedy zřejmě zjištěn u klientů, kteří se nechali otestovat během jednorázové akce, 

kterou organizace během minulých let v rámci svého terénního programu provedla, 

případně se může jednat o klienty, kteří se nechali otestovat v jiném zařízení nebo 

jiné službě. Z 5 klientů, kteří při vyplňování dotazníku v kontaktním centru této 

organizace uvedli, že jim byla sdělena reaktivita na VHC, postoupili k dalšímu 

kroku vyšetření specialistou celkem 4 respondenti. Jedná se tedy v tomto případě 

o 80 %.  

Z výsledků je zřejmé, že ke kroku vyšetření specialistou vždy přistoupila 

většina respondentů. V porovnání s poslední provedenou studií Národním 

monitorovacím střediskem obsahujícím data Ústavu zdravotnických informací 

a statistiky z roku 2019 jsou výsledky dotazníkového šetření pozitivnější. 

U těch, kteří toto vyšetření nepodstoupili, případně ho odmítli nebo se 

k němu nedostavili, byly zjišťovány důvody. Největší význam měla relativně nízká 

naléhavost infekce VHC v kontextu řešení jiných problémů klientů. Klienty více tíží 

jiné problémy, které staví na první místa hodnotového žebříčku v životě. Je nasnadě 

se domnívat, že pokud je ke klientům zvolen adekvátní a individuální přístup ze 

strany testujících – kontaktních pracovníků v centru, je možné vstup do léčby 

ovlivnit. Z dotazníků také vyplynulo, že u většiny klientů byla specialistou nákaza 

VHC potvrzena, téměř všem klientům byla další léčba nabídnuta, ale do léčby 

vstupuje menší procento vyšetřených IUD. Chronická VHC byla diagnostikována 

u 19 respondentů, léčba byla nabídnuta 17 (89, 4 %) z nich. Při porovnání výsledků 

mého/tohoto dotazníkového šetření s výsledky uvedenými v poslední Výroční 

zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, kde se uvádí, že 

z počtu 217 testovaných na VHC vstupuje do léčby 45,6 % IUD, je možné se 

domnívat, že situace se zlepšuje. Při zobecnění výsledků je však potřeba vzít 

v úvahu, že můj výběrový soubor nebyl náhodný a že pochází z pražských 

nízkoprahových center a nereprezentuje tak celou ČR. 

Třetí výzkumnou otázkou práce je zjistit, u jak velkého podílu indikovaných 

je zahájena léčba a jaká část uživatelů ji dokončí, případně úspěšně dokončí. 

Z celkem 17 respondentů ze všech tří organizací, kterým byla po vyšetření další 

léčba nabídnuta, 11 léčbu zahájilo. Jedná se tedy o 64,7 % respondentů, kterým 

specialista nákazu VHC potvrdil, nabídl jim další postup a oni do léčby skutečně 
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nastoupili. U těch případů, kde respondenti na léčbu naopak nenastoupili, byly 

v dotazníku uvedeny jako důvody zejména nedostatek času a nepřátelské chování 

zdravotníků. Zdravotničtí pracovníci v centrech, která se specializují na léčbu VHC, 

jsou těmi, kdo jako další má možnost ovlivnit setrvání klientů v léčbě. Z tohoto 

důvodu by bylo dobré zamyslet se nad efektivnějším předáváním informací 

a znalosti problematiky závislosti a působení závislosti na jedincovo chování právě 

jim. 

V případě 11 respondentů, kteří potvrdili zahájení léčby, bylo evidováno 

dokončení u 9, v průběhu procesu léčby z ní vypadli 2 respondenti, kteří zmínili 

nedostatek času a zároveň nepříjemné somatické stavy, které se u nich objevily. 

Jako úspěšnou označilo léčbu 7 respondentů, tedy 63,6 % z těch, kteří na léčbu 

nastoupili.  

Čtvrtou a poslední výzkumnou otázkou bylo zjistit, jaké jsou důvody 

přerušení kontinua léčebné péče a jaké faktory se na diskontinuitě péče podílí. 

Částečně byly odpovědi na tuto otázku zmiňovány v předešlých shrnutích. Faktory 

a bariéry, které byly zaznamenány jako důvody k tomu, že se respondenti nezačali 

s VHC léčit, nebo léčbu ukončili předčasně, byly zaznamenávány do jednotlivých 

dotazníků přímo respondenty a zároveň vyplynuly z rozhovorů s nimi během 

vyplňování. Informace získané od respondentů během rozhovorů byly 

výzkumníkem zaznamenávány mimo dotazníky.  

Nejvíce oslovených respondentů, kteří uvedli, že na léčbu nenastoupili 

a rozhodli se VHC neléčit, uvedli jako hlavní důvod nedostatek času. Často jsem se 

jako výzkumnice setkávala s vysvětlením, že by léčbou přišli o čas, který 

potřebovali věnovat jiným činnostem během dne. Toto rozhodnutí souvisí s největší 

pravděpodobností s počátečním asymptomatickým průběhem onemocnění, nebo se 

symptomy minimálními, kdy daný klient pociťoval minimální, nebo žádné 

omezující somatické stavy. Je otázkou, zda by intervence testujícího o tom, že se 

příznaky projeví v daleko větší míře za delší dobu, měly efektivní dopad. Vzhledem 

ke specifičnosti cílové skupiny IUD, která zpravidla intenzivně řeší pouze 

nejpalčivější problémy, ať už somatické, psychické nebo sociální, lze tento 

argument pokládat za opodstatněný a relevantní k dané situaci. I s touto skupinou 

osob by se ale v rámci testování mělo počítat jako se skupinou, která žije zejména 

způsobem „tady a teď“, a nastavit tomu adekvátní poradenství. Obecně by se mohla 

jevit jako efektivní pravidelná edukace a přednášky v rámci kontaktních center 

během jiných aktivit, v jejichž průběhu by klientům byly podávány informace 

o všech rizicích spojených s nákazou VHC.  
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Druhým z často uváděných důvodů, který se u některých shodoval v podstatě 

věci, byla jiná životní komplikace. Většinou respondenti řešili paralelně další 

zdravotní, psychickou nebo sociální událost, která pro ně představovala zásadnější 

problém. Pro klienty nebyla léčba VHC prioritní, protože se museli věnovat jinému 

svému problému. Tímto typem bariéry se již v návaznosti na Akční plán zmiňovaný 

v teoretické části práce věnuje organizace SANANIM z. ú. Organizace se zapojila 

do projektu HCV elimination support among PWIDS in Prague. Cílem projektu je 

otestovat co možná největší počet IUD s následným provázením během léčebného 

kontinua. K získávání participantů na testování z cílové skupiny IUD v Praze 

zvolila organizace také částečně metodu nabídky malé odměny každému 

testovanému. Zároveň se pracovníci k tomu v rámci projektu určení podílejí na 

doprovázení klienta léčebným systémem. Vzhledem k bariéře, která byla uváděna 

v rámci dotazníkového šetření, tedy vzhledem k tomu, že klienti řeší dle nich 

palčivější životní situace, by způsob provázení mohl být velmi užitečný. Jedna 

z variant motivace k léčbě a testování u tohoto typu klientů by mohla být právě 

nabídka pomoci paralelního řešení i jejich dalších problémů. Samozřejmě se klienti 

mohou na pracovníky nízkoprahového centra kdykoli obrátit i za okolností, že 

nejsou nakaženi VHC, ale nabídka komplexního řešení jejich problému by mohla 

situaci pomoci.  

Na toto řešení navazuje potřebnost multidisciplinárního týmu v jednom 

zařízení, aby mohla být nabídka pomoci a služeb co nejkomplexnější. Tato situace 

kopíruje navrhovaná řešení, která pokládají léčebný model integrující léčbu 

závislosti a léčbu VHC v jednom programu jako velice efektivní.  

Jako poslední sdělení od respondentů o tom, z jakého důvodu k léčbě 

nepřistoupili, byla obava z jejích nežádoucích účinků. Toto stanovisko 

nejpravděpodobněji pramení ze zkušeností dříve léčených klientů, kteří si své 

zkušenosti předávají mezi sebou, nebo daný respondent byl s VHC již léčen v době, 

kdy byla v léčbě standardně používána kombinace PEG-INF a RBV. V současné 

době je klientům nabízena léčba přímo působícími antivirotiky (direct-acting 

antivirals, DAAs), která se v léčbě uplatňují od r. 2011. Nejenže léčba trvá daleko 

kratší dobu (8–12 týdnů), ale vedlejší účinky během ní jsou eliminovány na 

minimum. Celkově z dotazníků vyplynulo, že klienti nízkoprahových kontaktních 

center jsou o nové metodě léčby poměrně dobře informováni, ale i přesto je dle 

výsledků zřejmé, že mezi stávajícími klienty jsou ještě tací, kteří o novém způsobu 

nevědí. I v tomto případě by mohlo být vhodným řešením aktivnější předávání 

informací tak, jak bylo popsáno v prvním případě. Vzhledem ke všem bariérám je 

v řešení problematiky VHC u IUD nutnou součástí posílení služeb zaměřených na 

snižování škod pro tyto klienty, což je uvedeno i v rámci Akčního plánu na období 

2019–2021, který vznikl v souvislosti s Agendou 2030. 
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5 ZÁVĚR 

Virová hepatitida typu C představuje rozsáhlý veřejnozdravotní problém 

celosvětově a také v České republice. V ČR žije podle odhadu z r. 2015 až  

80 tisíc osob s chronickou VHC, přičemž většinu z nich pravděpodobně představují 

injekční uživatelé drog. Výsledky hlášené respondenty v mém výzkumném souboru 

klientů nízkoprahových kontaktních center v Praze potvrdily vysokou 

seroprevalenci VHC mezi injekčními uživateli drog (67,6 %). V současné době 

probíhají globální i národní snahy o eliminaci VHC, které se soustřeďují především 

na zkvalitnění léčebného kontinua od zajištění dostupnosti testování, přes zapojení 

této skupiny do léčby, udržení v léčbě, dosažení léčebné odpovědi až po následnou 

péči.  

Byly potvrzeny nedostatky a rezervy v celém spektru kontinua od screeningu 

po udržení v léčbě. Ve srovnání s daty publikovanými v minulosti jsou hodnoty na 

jednotlivých stupních kaskády péče vyšší a výsledky mohou svědčit o zlepšování 

kontinua péče v kontextu aktuálně probíhajících intenzivních aktivit směrem 

k eliminaci VHC. Výsledky tohoto dotazníkového šetření ukázaly počet 

testovaných klientů ze všech tří nízkoprahových kontaktních center v Praze 61,6 % 

v posledních 12 měsících. Vstup do další léčby byl zaznamenán u 88 % pozitivně 

testovaných vyšetření specialistou.  

Výzkum také potvrdil přítomnost faktorů, které působí jako bariéry 

v přístupu k péči a v kontinuu péče. Na podstoupení dalších vyšetření a následné 

léčby má zejména u této cílové skupiny osob vliv mnoho bariér a faktorů, jež byly 

již dříve popsány v manuálech pro testování VHC u IUD. Výsledky dotazníkového 

šetření potvrdily jako bariéry především řešení jiné komplikované situace v životě 

klienta, obavu z průběhu léčby a nedostatek času na léčbu.  

Důležitým faktorem, který se podílí na motivaci vstupu do dalšího vyšetření  

a následné léčby, je předtestové, testové a potestové poradenství, které zpravidla 

provádějí testující. Již jsou popsány postupy, které se uplatňují v tomto poradenství, 

avšak vzhledem k neustále se měnícím trendům v léčbě a v postupech léčby  

u virové hepatitidy C jsou vhodné úpravy a adaptace ve zvolených přístupech, tedy 

mimo jiné i v tomto poradenství. Z dříve popisovaných bariér nejčastěji respondenti 

dotazníkového šetření poukazovali na nedostatek času na léčbu.  

Bylo by vhodné posílit kompetence a kapacity adiktologických služeb 

v oblasti testování VHC a podpory vstupu indikovaných klientů do léčby VHC. 

Vzhledem ke způsobu financování tohoto typu služby pro IUD se nabízí varianta 

implementace nové tematické oblasti do již probíhajících dotačních a grantových 

řízení vlády, krajů a měst. V jejich rámci by mohla být vypsána samostatná 

tematická oblast čistě pro diagnostiku a léčbu virové hepatitidy typu C, případně 
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infekčních onemocnění obecně. Díky tomuto kroku by bylo možné vyčlenit 

přidělenou částku pouze na testování, case management a poradenství v této oblasti. 

Zároveň by takto mohl být vyčleněn větší objem financí lékařům, kteří by se 

v tomto typu služby uplatňovali. 

Jako další bariéry ze strany respondentů byla zmiňována řešení jiné životní 

zatěžující situace a obavy z průběhu léčby. Také tyto faktory by mohly být částečně 

eliminované, pokud by byla personální kapacita nízkoprahových služeb vyšší 

a odborní pracovníci by se mohli každému takovému klientovi individuálně 

věnovat. I tyto faktory souvisí s nutností navýšení finančních prostředků. Zároveň 

by bylo zapotřebí zajistit multidisciplinaritu týmu, což by opět vyžadovalo 

personální a potažmo finanční posílení. 
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11 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Struktura dotazníku 

Dotazník pro klienty KC 

 

Milá klientko, milý kliente. 

V rámci zpracovávání diplomové práce na téma „Kontinuum léčby virové hepatitidy typu 

C mezi klienty kontaktních center v hl. m. Praze“ se na Vás obracím s prosbou o vyplnění 

krátkého dotazníku, který se týká zajišťování Vašeho přístupu k testování na onemocnění 

virovou hepatitidou typu C a Vašeho názoru na léčbu tohoto onemocnění. Dále bude 

v rámci dotazníku zkoumáno, jaký je podle Vás přístup zdravotníků a lékařů a v neposlední 

řadě, jaké jsou Vaše bariéry a komplikace pro vstup do léčby. 

Spolupráce na dotazníku je dobrovolná a získaná data budou zpracována anonymně, 

v dotaznících proto není potřeba vyplňovat Vaše jméno ani žádné další údaje o Vás. 

S veškerými údaji bude zacházeno dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se neváhejte obracet na mne nebo pracovníky 

kontaktního centra, kteří mají také všechny důležité informace. Zároveň bych ráda 

zdůraznila, že Vaše účast na výzkumu se nijak neodrazí ve spolupráci a Vašich možnostech 

v kontaktním centru, ve kterém dotazník vyplňujete.  

Předem mnohokrát děkuji za čas, který vyplňování dotazníku věnujete.  

 

 

Datum vyplnění: 

1. Jste: 

a) Žena 

b) Muž 

 

2. Jaký je Váš věk: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jaká je Vaše primární droga? 

a) Pervitin 

b) Heroin 

c) Buprenorfin 

d) Jiná návyková látka, uveďte jaká: ……………………………………………………………. 



 

 

4. Injekční užívání návykové látky v posledních 30 dnech 

a) Ano, méně často než 1 týdně 

b) Ano, 1–3krát týdně 

c) Ano, 4–5krát týdně 

d) Ano, denně nebo téměř denně 

e) Ne 

 

5. Sdílení jehel a stříkaček v posledních 30 dnech 

a) Ano 

b) Ne 

 

6. Sdílení materiálu k přípravě nebo připravené drogy v posledních 30 dnech 

a) Ano 

b) Ne  

 

7. Byl jste v posledních 12 měsících testován na virovou hepatitidu typu C? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

8. Bylo vám někdy sděleno, že jste pozitivní/reaktivní na VHC? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

9. V případě pozitivního/reaktivního výsledku, byl jste odeslán k dalšímu vyšetření nebo 

léčbě ke specialistovi pro léčbu virových hepatitid? 

a) Ano 

b) Ne 

 

10. Byl jste vyšetřeni specialistou pro léčbu virových hepatitid ? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud ne, sdělte z jakého důvodu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

11. Byla u vás potvrzena VHC specialistou pro léčbu virových hepatitid? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

11. Byla Vám nabídnuta léčba VHC? 

a) Ano 

b) Ne 

 

12. Zahájil jste léčbu VHC? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud ne, sdělte z jakého důvodu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Dokončili jste léčbu VHC? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud ne, sdělte z jakého důvodu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Byla léčba úspěšná (tj. zbavil se Váš organismus viru VHC)? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

Ohodnoťte, jak jste byli spokojeni s postupem a přístupem (1–5 jako ve škole): 

1) Pracovníků kontaktního centra 

……………………………………………………………………………… 

2) Lékaře v centru pro léčbu VH 

………………………………………………………………………………… 

3) Sestry v centru pro léčbu VH 

…………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Poznámky: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 


