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K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V  KARLOVÝCH VARECH  

adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel: 355 328 311,  e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32 

 

 

SPALNIČKY 
Spalničky jsou vysoce infekční onemocnění, tj. každý člověk bez ochranné hladiny protilátek, který 
se setká s virem spalniček, téměř s jistotou onemocní. Virus spalniček se šíří vzduchem, kam se 
dostává při kýchání a kašlání nakaženou osobou. K onemocnění dochází po vdechnutí viru 
spalniček, který může ve vzduchu a na površích přetrvávat až 2 hodiny.  

Zdrojem nákazy je vždy nemocný člověk. 

Onemocnění spalničkami začíná nespecifickými příznaky připomínající nachlazení, a to rýmou, 
kašlem, zanícením očních spojivek a světloplachostí. Postupně dochází ke zvyšování tělesné 
teploty a výsevu splývavé vyrážky červené až červenohnědé barvy, která začíná nejprve za ušima a 
postupuje na tvář, trup a končetiny. Onemocnění může být až v 30 % komplikováno, např. 
průjmem, zánětem plic či ucha, poškozením rohovky oka, onemocněním mozku. 
 

PREVENCE 

 základem je povinné očkování proti spalničkám u dětí, a to 
 základní očkování se provede nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, 

nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte 
 podání druhé dávky očkovací látky se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do 

dovršení šestého roku věku dítěte 

 omezení pohybu v místech s vyšší kumulací osob 

 časté mytí rukou mýdlem a tekoucí teplou vodou 

 pokud je voda a mýdlo nedostupná, používání alkoholových desinfekčních přípravků k 
dezinfekci rukou 

 krytí nosu i úst při kašli a kýchání kapesníkem 

 použitý kapesník ihned po použití odhodit do odpadkového koše 

 nedotýkat se rukama obličeje a nemnout si oči  

 nepoužívat společně mobilní telefon, sklenice, příbory, ručníky, u dětí hračky apod. s dalšími 
osobami 

 při zdravení se vyhnout podávání rukou, objímání a líbání 
 

PODEZŘENÍ NA ONEMOCNĚNÍ SPALNIČKAMI 

 pokud jste byli v kontaktu s nemocným a/nebo máte příznaky uvedené výše, telefonicky 
informujte svého registrujícího praktického lékaře a dohodněte si termín a čas lékařské 
prohlídky, při které lékař posoudí Váš zdravotní stav a případně Vám provede další vyšetření 
pro potvrzení či vyloučení nákazy spalničkami 
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EPIDEMIOLOGICKÁ ŠETŘENÍ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ  

Při provádění epidemiologického šetření a stanovování protiepidemických opatření se Krajská 
hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen "KHS KK") řídí 
ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními vyhlášky č. 473/2008 Sb., o 
systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění pozdějších přepisů. 

Při nahlášení onemocnění spalničkami KHS KK 

 zahajuje epidemiologické šetření v ohnisku nákazy zpravidla do 48 hodin po nahlášení případu 
spalničkami 

 usměrňuje izolaci nemocné osoby spalničkami v lůžkovém zdravotnickém zařízení, přednostně 
na infekčním oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., po dobu 7 dnů po objevení se 
vyrážky  

 aktivně vyhledává zdroj nákazy a zjišťuje kontakty s nemocným spalničkami  

 spolupracuje s praktickými lékaři a vyšetřujícími laboratořemi s cílem zajistit odběr biologického 
materiálu a vyšetření kontaktů k ověření hladiny protilátek proti spalničkám 

 v případě potvrzení ochranné hladiny protilátek proti spalničkám u kontaktu nestanovuje 
žádná protiepidemická opatření 

 v případě potvrzení nedostatečné hladiny protilátek proti spalničkám u kontaktu stanoví 
karanténu po dobu 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným  

 zajišťuje očkování vnímavých osob k nákaze spalničkami (tj. osob s nedostatečnou hladinou 
protilátek proti spalničkám) prostřednictvím registrujících praktických lékařů po schválení 
Ministerstvem zdravotnictví ČR, u kterých ještě neuplynuly 3 dny od posledního styku s 
nemocným (expozice spalničkám není kontraindikací očkování) 
 

DOPORUČENÍ POSKYTOVATELŮM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

 zvýšit obezřetnost při vyšetřování pacientů s vyrážkou a zvážit i spalničkovou etiologii při 
diagnostice  

 použití osobních ochranných pracovních prostředků při vyšetřování osob s klinickými příznaky 
spalniček 

 vzhledem k zvýšenému riziku nákazy u zdravotnických pracovníků ověřit hladinu IgG protilátek 
proti spalničkám u zdravotnických pracovníků a v případě její nedostatečné hladiny provést 
přeočkování proti spalničkám jednou dávkou vakcíny 

 

V Karlových Varech dne 09.05.2018 

 

Ing. Martina Prokopová, MBA 
ředitelka odboru protiepidemického 


