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V Liberci 2. července 2013 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

LÉTO A RIZIKA S NÍM SPOJENÁ 

Každoročně v teplejším období zaznamenáváme stoupající trend výskytu alimentárních onemocnění. Jde 
onemocnění způsobená bakteriemi, které se zejm. při nesprávné přípravě či nesprávné manipulaci 
přenášejí potravinami nebo nápoji. Zvýšený výskyt těchto onemocnění souvisí se skutečností, že se                   
v teplém počasí bakterie v potravinách rychleji množí a rychleji tak vznikne dostatečné množství, které 
je schopné vyvolat onemocnění u člověka.  

Nejčastějšími bakteriálními onemocněními přenosnými potravinami v našich podmínkách jsou 
salmonelóza a kampylobakterióza. V Libereckém kraji evidujeme k 21. 6. 2013 již 100 onemocnění 
salmonelózou a 125 případů onemocnění kampylobakteriózou.   

Prevence - Bakterie usmrtí důkladná tepelná úprava potravin. Nebezpečná je zejména kontaminace 
potravin, které se tepelně nezpracovávají. Např. salmonely ničí teplota 75°C a více, působící alespoň                 
5 minut. Jsou myšleny teploty v jádře, tedy např. uvnitř připravovaného masa. Var je doporučován 
minimálně 15 minut. 

Zejména při cestování do zemí s nižším hygienickým standardem je důležité konzumovat pouze tepelně 
upravené potraviny a dále to co mohu omýt nezávadnou vodou či oloupat. Pokud si nechceme přivodit 
zdravotní komplikace je potřeba se také vyhnout ledu v nápojích; ne vždy je připravován z nezávadné 
vody.  

Projevy onemocnění - alimentární onemocnění se obecně projevují nevolností, zvracením, průjmy, 
zvýšenou teplotou. Příznaky se nedostaví bezprostředně po konzumaci jídla, ale v závislosti od původce 
způsobujícího onemocnění, přijaté infekční dávky a odolnosti jedince za několik hodin až dnů. Průběh 
onemocnění se zhoršuje v případě současného přehřátí, vyčerpání nebo oslabení organismu z jakékoli 
jiné příčiny. Jsme-li těmito příznaky postiženi, je čas vyhledat lékaře, který určí optimální způsob léčky, 
jejímž základem je vždy dieta a zejména doplňování tekutin do organismu. 

I když Češi nejčastěji na zahraniční dovolenou jezdí do Středomoří, neměli by opomíjet očkování. Lidé 
se často mylně domnívají, že očkování na cesty je potřebné jen, pokud jezdí do exotických destinací. 
Žloutenka typu A je nejčastější infekce turistů, které lze předcházet očkováním. Riziko nákazy závisí 
kromě destinace především na délce pobytu, způsobu stravování a úrovni ubytování. Největší riziko je 
při cestách mimo turistické oblasti a při stravování s místním obyvatelstvem. Onemocnění se projevuje 
zvýšenou teplotou, pocitem na zvracení, zvracením a průjmem, tlakem nebo bolestí v pravém podžebří. 
Později se objeví tmavá moč, světlá stolice a zažloutnutí kůže a očního bělma. Polovinu onemocnění 
žloutenkou si dovezeme do České republiky z oblíbených lokalit- z Egypta, Slovenska, Ukrajiny, 
Španělska, Tuniska, Maroka a Chorvatska. Žloutenka tak může později pokazit nádherné zážitky 
z dovolené. Očkování proti žloutence typu A není povinné, proto si je musí každý hradit sám. Většina 
zdravotních pojišťoven si je vědoma přínosu preventivního chování pojištěnců a na očkování přispívá 
v rámci svých preventivních programů. 
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