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Aktuální epidemiologická situace ve výskytu virové hepatitidy nebo-li „žloutenky“ typu A 
 
V minulých letech (2008-2010) byl zaznamenán v ČR epidemický výskyt této nákazy s následným 
rapidním poklesem výskytu. Významnější nárůst nákazy v ČR, ale i v Karlovarském kraji byl opět 
zaznamenán v roce 2014. Zatímco v letech 2008-2010 v Karlovarském kraji bylo zaznamenáno okolo 
10 onemocnění za rok, v letech 2011-2013 okolo 5 onemocnění za rok, v roce 2014 to bylo 26 
onemocnění. Nejvíce nemocných bylo v roce 2014 hlášeno z okresu Cheb, a to 22 případů, 3 
onemocnění byla hlášena v okrese Karlovy Vary a 1 onemocnění v okrese Sokolov. Tento trend 
pokračuje i v letošním roce, nejvíce nemocných je hlášeno z okresu Cheb. 

Žloutenka typu A se na Chebsku objevila v září loňského roku a mezi jednotlivými případy nebyla 
zjištěna významnější epidemiologická souvislost. Mezi nemocnými dominovaly dospělé osoby, pouze 
v 1 případě onemocnělo školní dítě. V prosinci 2014 byl zachycen první případ muže s drogovou 
anamnézou. Pracovníci Krajské hygienické stanice začali ve spolupráci s o.p.s. Kotec intenzivně pátrat 
po případných kontaktech. Během prosince a ledna byly zjišťováni nemocní zejména mezi uživateli 
drog a u osob bez přístřeší. Nejvíce nemocných bylo zaznamenáno v dospělé populaci, v 2 případech 
onemocnělo školní dítě. V polovině ledna 2015 bylo nahlášeno 1 onemocnění bez souvislosti na výše 
uvedenou skupinu osob.  
Vyšetřování osob, které nejsou registrováni u svých praktických lékařů, zajišťují zdravotničtí 
pracovníci Nemocnice v Chebu. Při hledání osob v kontaktu s nemocným se významně podílí Městská 
policie Cheb a Policie ČR, obvodní oddělení Cheb. Pracovníci Krajské hygienické stanice spolupracují 
se zástupci i starostou města Cheb. 
Všem osobám v kontaktu s nemocným je stanoven lékařský dohled a osobám vykonávajícím činnost 
epidemiologicky závažnou (např. pracovníkům v potravinářství) zvýšený zdravotnický dozor, kterým 
je zamezena možnost případné kontaminace potravin či stravy. Ve školských zařízeních, kde se objevil 
případ onemocnění, v zařízeních, která nabízí pomoc drogově závislým a osobám bez přístřeší a na 
veřejně přístupných toaletách byla nařízena protiepidemická opatření.  
Od začátku září 2014 k 19.1.2015 pracovníci Krajské hygienické stanice evidují na Chebsku 38 případů 
onemocnění žloutenkou typu A, z toho 21 případů bylo zaznamenáno mezi uživateli drog a u osob 
bez přístřeší. 
 
Připomínáme, že nejdůležitějším preventivním opatřením je dodržování základních zásad osobní 
hygieny, a to mytí rukou po použití WC, vždy před konzumací stravy a po příchodu z venku. 
Vzhledem ke zvýšenému výskytu žloutenky doporučujeme i provádění dezinfekce rukou 
dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem. Je zcela nevhodné např. pít z jedné lahve, společně 
ukusovat svačinu, dělit se o společnou cigaretu, společně kouřit vodní dýmku a provádět další 
podobné činnosti. Nemalý význam má i mytí ovoce a zeleniny před konzumací.  

Další možnou prevencí je očkování proti žloutence typu A, které po podání 2 dávek dlouhodobě 
chrání před nákazou. Očkování se lze podrobit u ošetřujícího lékaře či v očkovacích centrech 
Karlovarského kraje na vlastní žádost, za úhradu. 
 
V Karlových Varech dne 19.1.2015 
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