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Hepatitídu C  
môže mať hocikto  

z nás, a nemusí  
o nej ani vedieť. 
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VHC je zápalové 

ochorenie pečene, pri 

ktorom dochádza 

následkom vírusovej 

infekcie ku poškodeniu 

alebo k zániku pečeňových buniek. 

Akútne štádium infekcie prebieha často 

bez príznakov, alebo len z nevýraznými 

príznakmi preto sa väčšinou nezistí. 

V prevažnej väčšine prípadov vzniká 

chronická infekcia, ktorá vedie u 

významnej časti infikovaných osôb, k 

cirhóze a rakovine pečene. 

Klinický obraz: únava, nechutenstvo, 

tráviace ťažkosti, bolesti brucha, hlavne 

tlak v pravom podrebrí. Môžu byť 

prítomne zvýšené teploty, hnačkovité 

stolice a vracanie. VHC prebieha vo 

väčšine prípadov bez ožltnutia a 

dokonca aj úplne bez akýchkoľvek 

príznakov. 

Pôvodca nákazy je vírus hepatitídy C 

(HCV) z čeľade Flaviviridae. 

Prameň nákazy je infikovaný človek. 

Spôsob prenosu: 
 transfúziou netestovaných krvných 

prípravkov (do roku 1992), 

  pri aplikácii drog do žíl použitou 

infikovanou striekačkou, 

 pri tetovaní, piercingu alebo akupunktúre 

uskutočnenej za nedostatočne sterilných 

podmienok, 

 sexuálnym stykom s osobou pozitívnou 

na hepatitídu C, 

 používaním spoločných hygienických 

potrieb (žiletky, holiace strojčeky, zubné 

kefky) s osobou pozitívnou na hepatitídu 

C. 

 

 

 

 

 

 

Vírusová hepatitída typu C               

Prevencia: 
 individualizácia predmetov osobnej 

hygieny (zubné kefky, manikúra, holiace 

potreby,...) 
 používanie kondómu pri pohlavnom styku 

a styku s osobou  pozitívnou na VHC 

 nepoužívať spoločnú ihlu a striekačku u 

narkomanov 

 v krajinách s nízkym hygienickým 

štandardom (rozvojové krajiny) je 
potrebné sa vyhnúť invazívnym zákrokom 

- akupunktúra, tetovanie, piercing, 

holičstvo, zubné ošetrenie, operačné 

zákroky,... 

Opatrenia pri pozitivite VHC: 
 pozitívne osoby sa vylučujú z darcovstva 

krvi a iného biologického materiálu 

 osobám žijúcich s pozitívnou osobou v 
domácnosti a sexuálnym partnerom sa 
nariaďuje  lekársky dohľad po dobu 180 
dní 

 

Pozitívne osoby sa neobmedzujú  
v spôsobe života a výkone zamestnania,  

ani pri poskytovaní zdravotnej a sociálnej  


