
 

 
 
 

V pr�b�hu letošního roku došlo k nep�íznivé epidemiologické situaci ve výskytu virové 
žloutenky typu A (virové hepatitidy A). K nár�stu po�tu hlášených onemocn�ní dochází již 
nejen  v hlavním m�st� Praze,  ale i v lokalitách St�edo�eského kraje. V uplynulých letech se 
toto onemocn�ní vyskytovalo pouze ojedin�le a v�tšina nákaz byla  importována ze zahrani�í 
(dovolená, pracovní cesty).   

 
P�vodcem infek�ní žloutenky typu A je virus, který p�i teplot� 25°C vydrží v suché 

stolici a vod� po 30 dní. Inkuba�ní doba (doba od vniknutí viru do organismu do projevu 
prvních známek onemocn�ní) je  15-50 dní, pr�m�rn� kolem 28 dní.  

 
Prvními klinickými p�íznaky bývá nechutenství, zvracení, plynatost, lehce zvýšená 

teplota, únava, bolesti b�icha, tlak v pravém podžeb�í, pocity plynatosti, kloubní bolesti bez 
známek zán�tu, teprve poté žlutavé zbarvení spojivek , žloutenka k�že i sliznic (nejlépe patrné 
na m�kkém pat�e dutiny ústní), tmavá mo� a sv�tlá až našedlá barva stolice. Zdrojem nákazy 
je nemocný �lov�k, který vylu�uje virus stolicí  již na konci inkuba�ní doby a v pr�b�hu 
prvních dn� zežloutnutí. Infekce se do organismu dostává ústy , ší�í se „špinavýma rukama“, 
potravinami, vodou, u narkoman� i d�sledkem opakovaného použití infek�ních jehel. 
 

Preventivní opat�ení k zabrán�ní vzniku onemocn�ní vyplývá ze zp�sobu p�enosu 
tohoto onemocn�ní. Základem je dodržování zásad osobní hygieny, tedy zejména mytí rukou 
p�ed jídlem a po požití WC. Dále je d�ležité dodržování hygienických návyk� p�i p�íprav� 
potravin, které se dále již tepeln� neošet�ují (zelenina, ovoce, uzeniny).  

 
Nejú�inn�jší ochranou však z�stává o�kování. Proti žloutence typu A jsou k dispozici 

o�kovací látky jak pro dosp�lé tak i d�ti. Jsou ur�eny v závislosti na výrobci pro osoby od 1 
nebo 2 let. Ochrana  po první dávce  trvá minimáln� 12 m�síc�. Po druhé výbavné dávce za 6 
-18 m�síc� (dle použité o�kovací látky)  p�etrvává  ochrana minimáln� 10 -20 let, 
pravd�podobn� však celý život.  V sou�asné dob� v�tšina zdravotních pojišt�n v rámci svých 
preventivních program� pro klienty výrazn�  p�ispívá na toto nepovinné o�kování jak d�tem 
tak dosp�lým.  

 
Máte-li o o�kování zájem, kontaktujte naše o�kovací st�edisko nebo svého léka�e. 
 
 
      MUDr. Ida Budilová 
          O�kovací st�edisko P�íbram 
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