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TISKOVÁ ZPRÁVA  

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ U DĚTÍ 

V souvislosti s probíhající chřipkovou epidemií registrujeme v Libereckém kraji nejen vysoký počet 
laboratorně prokázaných infekcí virem chřipky, ale také zvýšený výskyt laboratorně potvrzených 
infekcí způsobených RS viry (RSV-respiratory syncytial virus). Inkubační doba RSV je obvykle 4-6 
dní. Onemocnění se projevuje rýmou, ztrátou chuti k jídlu, později kašlem, je nebezpečné pro děti 
do 2 let věku a zejména pro děti nedonošené. U těchto dětí může způsobit závažné dechové obtíže. 
Osoby infikované RS virem jsou obvykle infekční po dobu 3-8 dní, s výjimkou osob s oslabenou 
imunitou, které mohou virus vylučovat i 4 týdny. U školních dětí se infekce projevuje jako lehké 
onemocnění horních dýchacích cest a onemocnění tak snadno dále šíří. Virus se šíří kapénkami 
vznikajícími při kašlání a kýchání. Kapénky s virem, které se dostanou do vzduchu, mohou být 
vdechnuty vnímavou osobu. K nákaze může dojít také, pokud se virus dostane na sliznice očí, úst 
anebo nosu. Nakazit se můžeme i nepřímo, prostřednictvím virem kontaminovaných předmětů. 
Virus na tvrdých površích (deska stolu, hračky) přetrvává mnoho hodin. Na měkkých površích 
(papírové kapesníky) virus přetrvává významně kratší dobu. Časté mytí rukou a utírání povrchů 
vodou s detergentem nebo dezinfekcí významně omezuje šíření infekce. Nemocné osoby by 
také neměly sdílet nádobí a příbory. Ideálně by osoby s akutní respirační infekcí neměly přijít 
do styku s vysoce rizikovými dětmi. Není-li možné se styku vyhnout, je vhodné použít ústenku, 
která zakrývá nos i ústa a před manipulací s dítětem si řádně umýt ruce. Nezbytné z hlediska 
ochrany rizikových dětí je vyhnout se pusinkování dětí osobami s akutní respirační infekcí.  
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