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V Liberci 22. března 2011 

Tisková zpráva 

VIROVÉ GASTROENTERITIDY A HEPATITIDA A V LIBERECKÉM KRAJI   

V Libereckém kraji bylo v letošním roce dosud hlášeno 196 laboratorně potvrzených 
onemocnění virových gastroenteritid (44,6/100 000 obyvatel). Pro srovnání - v ČR bylo dosud 
hlášeno celkem 2 250 onemocnění (21,4/100 000 obyvatel).  

Dominujícím původcem jsou rotaviry, které se vyznačují značnou rezistencí k zevnímu 
prostředí, jsou vysoce nakažlivé, odolávají většině běžných dezinfekčních přípravků. Na rukou 
přežívají déle než 4 hodiny, na suchých, neporézních předmětech jako jsou hračky nebo nádobí 
až 10 dnů. Nemocný vylučuje virus stolicí ve velkém množství po několik dnů až týdnů, 
k nákaze postačí jen 10 virových částic. Onemocnění postihuje děti ale i dospělé. Časté jsou 
epidemie mezi seniory v domovech důchodců. Rotaviry se přenáší prostřednictvím rukou nebo 
předmětů kontaminovaných stolicí (hračky, přebalovací stoly, kliky, madla, kontaminované 
prádlo apod.) a kontaktem. K nákaze může dojít i vzdušnou cestou, kdy se kontaminovaný prach 
vznese, dostane se do dýchacích cest, ze kterých se může dostat při polknutí do trávicího traktu.  

Onemocnění začíná náhle vysokou horečkou a zvracením, přidává se průjem s velkým objemem 
a četností produkovaných stolic, provázený bolestmi břicha. Klinicky méně závažné onemocnění 
trvá zpravidla 3 – 5 dnů, rekonvalescence minimálně 2 – 3 dny. Těžké případy, kdy hrozí 
dehydratace organismu vyžadují hospitalizaci. U dětí do dvou let věku je riziko těžkého průběhu 
onemocnění největší, protože první rotavirová gastroenteritida bývá nejvíce závažná.  

Účinnou prevenci před těžkým průběhem rotavirových gastroenteritid a před hospitalizací kvůli 
tomuto onemocnění představuje očkování.  
 
Více než obyvatele v ostatních krajích postihuje zkraje letošního roku občany Libereckého kraje 
také virová hepatitida A. Od začátku roku 2011 celkem v ČR onemocnělo 68 osob                
(0,65/100 000), v Libereckém kraji 7 osob (1,59/100 000). Nejdůležitější prevencí je mytí 
rukou . Nemocná osoba je nejvíce nakažlivá 2 týdny před prvními příznaky a 1 týden po 
objevení se žloutenky. Inkubační doba je 15-50 dní. Účinnou prevencí je očkování, očkovat lze 
dospělé i děti a to od prvního roku věku. 
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