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Celosvetová prevalencia infekcie HCV (hepatitídy C) sa pohybuje
v bežnej populácii okolo 2%. Celosvetovo je infikovaných vírusom
hepatitídy C asi 150 miliónov ľudí. Ročne zomrie v súvislosti s HCV
infekciou približne 350-700 000 ľudí.
Svetová zdravotnícka organizácia prijala globálnu stratégiu na
elimináciu vírusovej hepatitídy ako závažnej verejno-zdravotnej hrozby
do roku 2030. Táto stratégia sa týka ako hepatitídy B (HBV) tak aj
hepatitídy C (HCV). Medzi jej ciele patrí 90% redukcia dôsledkov a 65%
redukcia úmrtnosti v dôsledku HBV/HCV do roku 2030.
Chronická hepatitída C (CHC) je prekanceróza s vysokým
rizikom vzniku hepatocelulárneho karcinómu. Na Slovensku bola zistená
v rámci epidemiologickej štúdie prevalencia protilátok anti-HCV
u dospelých osôb nad 15 rokov v 1.52%, pričom chronická infekcia sa
potvrdila dôkazom replikácie vírusu v 0.67%. Predstavuje to viac ako
30000 chronicky infikovaných, z ktorých podľa údajov o počte hlásených
ochorení bola diagnostikovaná len menšia časť. Podobné údaje
o poddiagnostikovaní vírusových hepatitíd boli publikované aj v iných
krajinách a upozorňujú na potrebu aktívneho skríningu tejto infekcie.
Zraniteľné skupiny sú konkrétne skupiny osôb zo širšej
populácie. Sú náchylnejšie k celému radu problémov (napr. zlý
zdravotný stav, užívanie návykových látok, zlé stravovanie, horšie
študijné výsledky). Zraniteľnosť vo vzťahu k drogovej závislosti:
definuje sa na základe toho, či konkrétna skupina založená na
sociodemografickom profile a príslušných rizikových faktoroch má
zvýšenú náchylnosť k užívaniu drog.

Identifikácia zraniteľných skupín - dôležitý nástroj pri smerovaní
opatrení protidrogovej politiky v EÚ.
Cieľ projektu: a) zistiť prevalenciu a riziká vzniku hepatitídy C vo
vybraných resocializačných zariadeniach; b) iniciovať nevyhnutné
opatrenia na prevenciu a zníženie výskytu týchto ochorení; c) zistiť
najčastejšiu primárnu drogu v resocializačných zariadeniach na
východnom Slovensku.
Projekt bude zameraný zároveň aj na zmapovanie sociálnej
situácie žijúcich v marginalizovaných komunitách a prijímateľov
sociálnych služieb, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii.
Cieľom nášho výskumu bude zistiť:
 aký je momentálny sociálny status našich respondentov,
 aké sú dôvody nepriaznivej sociálnej situácie respondentov
 aké služby poskytujú jednotlivé zariadenia respondentom,
 ako sú spokojní respondenti s poskytovanými službami.
Výsledkom projektu bude publikácia - výskumná štúdia, ktorá
bude pozostávať z dvoch časti. V prvej časti budú uvedené výsledky
skríningu hepatitidy C, kde odpovieme na otázku, aké sú najčastejšie
rizikové faktory vzniku hepatitídy C v tejto vybranej skupine populácie.
V druhej časti budú uvedené výsledky ohľadom sociálnej situácie
respondentov, kde dáme odpoveď na otázky, ktoré faktory spôsobujú
nepriaznivú sociálnu situáciu respondentov, aké sú najčastejšie
problémy respondentov, aké služby jednotlivé zariadenia poskytujú
respondentom a ako sú respondenti spokojní s poskytovanými službami.
V závere projektu budú odporúčania pre samosprávy a jednotlivé
subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby.
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