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Sandra PARMOVÁ, moderátorka
-------------------Nechci vás děsit, ale mám tu hodně překvapivou zprávu. Více než 80 tisíc lidí u nás neví, že má
chronickou žloutenku typu C. Ta přitom může nenávratně poškodit játra a vést až k jejich rakovině.
Vyplývá to z nejnovější studie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Jak nemoc
rozpoznat, zjišťovala reportérka Eliška Čeřovská.
Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka
-------------------"Vzpomeňte si, co jste dělali v osmdesátých letech," vyzývá kampaň, která chce upozornit na
problematiku nízkého povědomí o žloutence typu C. Onemocnění touto chorobou je totiž velmi
nenápadné, ale pro člověka může být fatální.
Soňa FRAŇKOVÁ, lékařka Kliniky hepatogastroenterologie IKEM
-------------------Tak většina pacientů je jenom zvýšeně unavená, můžou být nevýkonní, bolí je svaly, klouby, mohou mít
bolest v pravém podžebří, ale ty příznaky jsou tak atypické a tak podceňované, že většina pacientů o
tom dlouhé roky neví.
Petr URBÁNEK, předseda České hepatologické společnosti
-------------------Nediagnostikovaná hepatitida C může po 20, 30 letech vést k primární rakovině jater.
Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka
-------------------Nemoc způsobuje virus HCV, který byl objeven teprve před 27 lety, proto před rokem 1989 byla častým
zdrojem nákazy například krevní transfúze, ale nejen ta.
Petr URBÁNEK, předseda České hepatologické společnosti
-------------------Transfúze v podstatě znamená převod červených krvinek, to znamená erytrocytů, ale samozřejmě se
může jednat i o převod destiček, může se jednat i o podání v minulých dobách čerstvé plazmy, čili ne
každá krevní červená konzerva, ale i jiné barvy mohou být zdrojem HCV infekce.
Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka
-------------------Až v roce 1992 bylo zahájeno testování dárců krve a krevních derivátů, proto je mezi námi stále hodně
nakažených, kteří o své nákaze nemusí vědět.
Roman CHLÍBEK, autor studie, Fakulta vojenského zpravodajství Univerzity obrany
-------------------Mezi námi chodí 80 tisíc dospělých osob, kteří mají chronický průběh virové hepatitidy typu C a jsem
přesvědčenej o tom, že většina z nich o tom vůbec neví.
Eliška ČEŘOVSKÁ, redaktorka
-------------------Pokud máte podezření, že právě vy byste mohli hepatitidu typu C mít, v hlavním zprávách vám řekneme,
kam by měly směřovat vaše kroky. Eliška Čeřovská, Prima FTV.

