
Upozornění pro veřejnost
epidemie infekční ž|outenky - virové hepatitidy typu A

Upozorňujeme na pokračujicí epidemický Výskyt infekční Ž|outenky V Jihomoravském
kraji' Nákaza se Šlři kontaktem od osoby k osobě. při nedodržení zák|adních
zásad hygieny rukou' ti' umytí po použití Wc a před každým iíd|em'
od začátku roku 2016 ke dni 2' 9. 2016 by|o V Jihomoravském kraji evidováno
celkem 2í5 potv.zených případú (desetinásobný počet proti předchozim rokům).
Aktuálně přibýVá 15 .20 připadú býdně, za pos|ední týden 25 no$ých případú.
Nejvíce případů je v městě Brně a jeho oko|í (80%). Nejvice nemocných je Ve věku
20 .44 |et' avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií'
Aktivity |etního obdobi' spojené s nedodrŽenÍm hygieny rukou, mohou přispíVat k
da|šímu šířeni nákazy (pojídánivenku neumytýma rukama, hromadné akce apod.)'

DodÉování zák|adních hygienických návykú je v prevenci Přgnosu zásadní:
. řádné myti rukou tep|ou vodou a mýd|em vŽdy po použitiWc
. řádné mytí rukou tep|ou Vodou a mýd|em před každou konzumacijíd|a,

nápojů; je zce|a nevhodné spo|ečné pití z jedné |áhve (otlránl hrd|a |áhve
rukou)' ukusování z jedné svačiny' sdí|ení cigarety' vodni dýmky apod

. rizikovéje konzumování iíd|a na u|ici, pokud si před tím nemúžeme umýt
ruce

. při pití nápo|ú z p|echovek dochází ke kontaktu ústs pov|cho\^ým mateÍiá|em
- doporučujeme přeIit nápoj do sk|enice nebo pouŽít čisté bréko

. řádné mytí Íukou vždy po návratu domů z Venkovního prostředí (\í'ýtahy'
kontejnery na odpad, hřišté' MHD apod.)

. důs|edně doh|lŽet na dodrŽování hygieny rukou u dětí

. pro případ' kdy si nemůŽeme ruce umýt je Vhodné mít u sebe ma|é ba|eni
dezinfekčnÍho prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekění ubrousky

. V případě \^7skytu onemocnění V rodině či sv'ých b|ízkých se řídit pokyny
Krajské hygienické stanice

Infekční ž|outenka (vi.ová hepatitida typu A) -zák|adni info.mace
Jedná se o akulní virové onemocnění. post.hujícíjaternílkáň' infekce se šiři íeká|ně.orá|ni cestou'
Virus Vniká do tě|a ústy' z těla je Vy|učován slolicl' a to ještě před pÍopuknulim onemocněni' První
příznaky onemocnění se objevují obwk|e po 14 až 50 dnech od nákazy (|j' od pÍunjku viru do
organismu)' onemocněnízačÍná náh|e' s těmito přiznaky:

. zvýšená tep|ota' bo|esli sva|ů a k|oubŮ

. nevo|nos|' nechutenství' zvracení

. zeŽloulnuli očnÍho bě|ma, ž|uté zabaNení kůŽe - odtud název "Ž|out6nka,'; nemocný můŽe mll
lnraVší moč a svěllou stolici (Mo typické přlznaky však neínusí býl přítomny vždy)

Diagnózu slanoví |ékař na zák|adě ce|kového vyšelřeni a klevních teslú' Nemocný je izo|ován na
speciaIizovaném inÍekčním oddělení'

osoby' kleré by|y v kontaKu s neniocným (rodína, spo|upÍacovníci' spo|užáci apod.), jsou pod
doh|edem |ékaře a epidem.ologa po dobu 50 dnů a jsou Vyloučeni z akljvil' kleré by moh|y ohrozit
zdravi da|ších osob - práce v potravinářslvi' lázně apod. Preventivně se |ze proti nákaze nechat
naočkovat'

Klajská hyg]enická íánice Jihomoravského kaje se ďd|em v Brně' Jeiábkova 4.602 00 BÍno
!e!!s!!ta,ez


