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V Liberci 15. září 2008 

 

 

Sdělení KHS LK  
VIROVÁ HEPATITIDA A      

V současné době probíhá v ČR zejména na území hlavního města Prahy a ve Středočeském 
kraji epidemický výskyt onemocnění infekční žloutenkou typu A. Od začátku roku 2008 do 
12.9.2008 bylo hlášeno v ČR 367 případů onemocnění zatímco za celý rok 2007 jich bylo 
hlášeno 128. V Libereckém kraji dosud onemocnělo 8 osob ( za celý rok 2007 byly hlášeny 4 
případy onemocnění), ale pod lékařským dohledem je z důvodu kontaktu s osobou, která 
onemocněla žloutenkou typu A desítky osob.  

Tento typ onemocnění se přenáší zejména znečištěnýma rukama. Vstupní branou infekce je 
zažívací trakt, virus se vylučuje stolicí. Nejvíce infekční je pacient přibližně 14 dní před 
prvními příznaky onemocnění, tedy v době, kdy ještě nemá žádné obtíže. Pokud v této době 
se nakažený člověk pohybuje v prostředí, kde není zajištěn řádný úklid s desinfekcí, a sám 
nemá správné hygienické návyky, může nakazit zejména ty, kdo s ním používají společné 
sociální zařízení.   

Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech se na území České republiky toto onemocnění 
téměř nevyskytovalo, nemocnost se pohybovala okolo 1 onemocnění na 100 000 obyvatel, 
nemá většina populace ochranné protilátky. Očkování proti této nákaze je velmi spolehlivé, 
počet očkovaných je však nízký. Z výše uvedených důvodů existují reálné obavy, že po 
zahájení školního roku  dojde k výskytu onemocnění i mezi studenty středních škol a nelze 
vyloučit ani možnost onemocnění žáků základních škol.  

KHS LK prostřednictvím Krajského úřadu LK doporučila informovat žáky a studenty                 
o rizicích možného onemocnění. O tom, že zcela nevhodné je pít z jedné lahve, společně 
ukusovat svačinu, dělit se o společnou cigaretu, společně kouřit vodní dýmku a provádět další 
podobné činnosti. Je nezbytné řádné mytí rukou mýdlem a teplou vodou po použití WC a před 
jídlem. Vhodné je doplnit toto mytí desinfekcí rukou. V případě obtíží tj. únava, nechutenství, 
malátnost, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, břišní dyskomfort, zvýšená teplota, 
zažloutnutí bělma ihned vyhledat lékaře a podrobit se vyšetření.  

 

 

Chraňme se před virovou hepatitidou A 
         (podrobná informace o VHA) 
 
 


