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nákaz v nákaz v 
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Epidemiologie Epidemiologie 
infekčních infekčních 

onemocněníonemocnění  

  

•• Proces Proces šířeníšíření  nákaznákaz  v v populacipopulaci    

  

•• PředpoklademPředpokladem  procesuprocesu  šířeníšíření  nákaznákaz  v v lidskélidské  čiči  
zvířecízvířecí  populacipopulaci  je existence 3 je existence 3 souvisejícíchsouvisejících  
článkůčlánků  ::  

  

  

•• ZdrojZdroj  nákazynákazy  

  

•• Cesty Cesty přenosupřenosu  

  

•• VnímavýVnímavý  organizmusorganizmus    

  

  

••                   PřerušeníPřerušení  tohototohoto  řetězceřetězce  v v některémněkterém  jehojeho  
článkučlánku  vedevede  kk  zabráněnízabránění  šířeníšíření  nákazynákazy..  

  



Proces Proces 
šíření šíření 
nákaznákaz  

  

•• ZdrojZdroj  nákazynákazy            

•• je je člověkčlověk  nebonebo  zvířezvíře, , přechovávajícípřechovávající  a a většinouvětšinou  ii  vylučujícívylučující  
infekčníinfekční  agens,vagens,v  jehožorganizmujehožorganizmu  původcepůvodce  nákazynákazy  přežívápřežívá, , 
množímnoží  se a je se a je schopenschopen  se se dáledále  šířitšířit  nana  dalšídalší  jedincejedince  

  

•• PůvodciPůvodci  nákaznákaz: : mikroorganizmymikroorganizmy  ((bakteriebakterie, , viryviry, , 
prvociprvoci))                                                          

  

•• člověkčlověk  můžemůže  býtbýt  zdrojemzdrojem  nákazynákazy    

  

•• nana  koncikonci    inkubačníinkubační  dobydoby      

  

•• v v průběhuprůběhu  onemocněníonemocnění    aťať  jižjiž  zjevnéhozjevného    ((manifestníhomanifestního) ) nebonebo  
bezpříznakovéhobezpříznakového  --  inaparentníhoinaparentního, , asymptomatickéhoasymptomatického))  

  

•• v v rekonvalescencirekonvalescenci  

  

•• ZdrojemZdrojem  nákazynákazy  můžemůže  býtbýt  ii  nosičnosič, , v v jehožjehož  organizmuorganizmu  se se původcepůvodce  
nákazynákazy  udržujeudržuje  a a kterýkterý  jejjej  vylučujevylučuje, , anižaniž  by by sámsám  mělměl  příznakypříznaky  
klinickéhoklinického  onemocněníonemocnění..  

  



Proces Proces 
šíření šíření 
nákaznákaz  

••                               PřenosPřenos  původcepůvodce  nákazynákazy    

••   můžemůže  býtbýt        přímýpřímý                  nepřímýnepřímý    

  

••                                               PřenosPřenos  přímýpřímý      

  

••                 se se uskutečňujeuskutečňuje  přímýmpřímým  kontaktemkontaktem  
zdrojezdroje  nákazynákazy  ss  vnímavýmvnímavým  jedincemjedincem    

  

••   přenospřenos  nákazynákazy  kapénkovoukapénkovou  infekcíinfekcí  nana  krátkoukrátkou  
vzdálenostvzdálenost  

  

••   přenospřenos  nákazynákazy  připři  pohlavnímpohlavním  stykustyku  

  

••   transplacentárnítransplacentární  přenospřenos  

  

••   přenos kousnutím zvířetepřenos kousnutím zvířete  

  

•• přenos kontaminovanýma rukamapřenos kontaminovanýma rukama  

  



Proces Proces 
šíření šíření 
nákaznákaz  

•• PřenosPřenos  nepřímýnepřímý  

  

••               je je uskutečňovánuskutečňován  nepřímonepřímo  

  

••     vzduchemvzduchem  ((respiračnírespirační  nákazynákazy))  

  

••     vodou a vodou a potravinamipotravinami  ((alimentárníalimentární  nákazynákazy))  

  

••     prostřednictvímprostřednictvím  přenašečůpřenašečů  ((klíštěklíště, , krevkrev  sajícísající  
hmyzhmyz  --  transmisivnítransmisivní  nákazynákazy))    

  

••     kontaminovanýmikontaminovanými  předmětypředměty  ( ( krvíkrví  
kontaminovanýmikontaminovanými  jehlamijehlami, , injekčnímiinjekčními  
stříkačkamistříkačkami, , předmětypředměty  osbníosbní  potřebypotřeby  
potřebypotřeby))    

  

••     kontaminovanýmkontaminovaným  prostředímprostředím  ((půdapůda, , 
klimatizačníklimatizační  zařízenízařízení  apodapod.).)    

  



Proces Proces 
šíření šíření 
nákaznákaz  

•• VnímavýVnímavý  jedinecjedinec    

•• ((člověkčlověk  nebonebo  zvířezvíře, , kterékteré  nemánemá  ochrannéochranné  
protilátkyprotilátky))    

••         proniknepronikne  --  li li infekčníinfekční  agensagens  schopnéschopné  vyvolatvyvolat  
onemocněníonemocnění  do do vnímavéhovnímavého  jedincejedince, , můžemůže  dojítdojít  keke  
vznikuvzniku  onemocněníonemocnění. . PůvodcePůvodce  nákazynákazy  musímusí  mítmít  
schopnostschopnost  vstoupitvstoupit  do do hostitelehostitele, , proniknoutproniknout  sliznicemisliznicemi, , 
množitmnožit  se v se v tkáníchtkáních,,    paralyzovatparalyzovat  jehojeho  obrannéobranné  
mechanizmymechanizmy  a a poškozovatpoškozovat  hostitelehostitele..  

  

  

•• PrůběhPrůběh  onemocněníonemocnění  závisízávisí  nana        

  

•• velikostivelikosti  infekčníinfekční  dávkydávky          

••     ((množstvímnožství  mikroorganizmůmikroorganizmů, , kterékteré  proniklypronikly  do do 
hostitelehostitele))   

  

•• patogenitěpatogenitě  mikroorganizmumikroorganizmu    ((schopnostschopnost  vyvolatvyvolat  
onemocněníonemocnění))  

  

•• invazivitěinvazivitě  mikroorganizmumikroorganizmu        ((schopnostschopnost  
proniknoutproniknout  do do tkánítkání  hostitelehostitele))  

  

•• virulencivirulenci  mikroorganizmumikroorganizmu            ((míramíra  patogenitypatogenity))  

  



Formy Formy 
výskytu výskytu 

nákaz nákaz   

  

•• SporadickýSporadický  výskytvýskyt    --        výskyt ojedinělých onemocnění bez 
vzájemné epidemiologické souvislosti 

 

•• EpidemickýEpidemický  výskytvýskyt    --              výskyt onemocnění, které výrazně 
převyšuje výskyt určité nákazy v dané geografické oblasti    

  

•• EpidemieEpidemie  explozivníexplozivní      (typické pro alimentární nákazy) – 
krátká inkubační doba, velké množství případů        

•                                                                            onemo
cnění  např. stafylokoková enterotoxikóza 

 

•• EpidemieEpidemie  protrahovanéprotrahované    ( postupně se šířící – delší 
inkubační doba, např. epidemie žloutenky typu A) 

•    

 

•• PandemickýPandemický  výskytvýskyt    – výskyt určitého infekčního onemocnění 
na území více států, kontinentů  (chřipka, AIDS) 

 

•                                     

 

•• EndemickýEndemický  výskytvýskyt  -  dlouhodobě přetrvávající výskyt určité 
nákazy či infekčního agens v  dané geografické oblasti ( klíšťová 
encefalitis, malárie)  

 

 

  

  



Alimentární Alimentární 
nákazy nákazy   

  

•• AlimentárníAlimentární  nákazynákazy  představujípředstavují  celosvětověcelosvětově  závažnýzávažný  
zdravotnickýzdravotnický  a a ekonomickýekonomický  problémproblém  a a jejichjejich  
potlačovánípotlačování  tvořítvoří  významnývýznamný  podílpodíl  protiepidemicképrotiepidemické  činnostičinnosti  

  

•• EtiologieEtiologie  alimentárníchalimentárních  nákaznákaz      --    pestrápestrá  ( ( bakteriebakterie, , viryviry, , 
prvociprvoci, , červičervi))  

  

•• ZdrojZdroj  nákazynákazy      --  člověkčlověk  nebonebo  zvířezvíře    

  

•• CharakteristikaCharakteristika    --  vstupvstup  původcůpůvodců  nákazynákazy  do do organizmuorganizmu  
zažívacímzažívacím  traktemtraktem  a a výstupvýstup  stolicístolicí  čiči  močímočí    

  

•• Cesty Cesty přenosupřenosu  --    přímopřímo  znečištěnýmaznečištěnýma  rukamarukama  nebonebo  nepřímonepřímo  
kontaminovanýmikontaminovanými  potravinamipotravinami, , mlékemmlékem, vodou, vodou  

  

•• VýskytVýskyt                        --  sporadickysporadicky  ii  epidemickyepidemicky  v v průběhuprůběhu  celéhocelého  
rokuroku  s s maximemmaximem  v v letníchletních  měsícíchměsících  

  

•• K K epidemiímepidemiím  docházídochází  připři  porušeníporušení  zásadzásad  hygienyhygieny  obecnéobecné  a a 
komunálníkomunální  a a hygienyhygieny  výživyvýživy  zejménazejména  připři  závadáchzávadách  veve  
veřejnémveřejném  zásobenízásobení  vodou, vodou, připři  nedodržovánínedodržování  hygienickýchhygienických  
zásadzásad  a a technologickýchtechnologických  noremnorem  připři  hromadnéhromadné  výroběvýrobě  
potravinpotravin  nebonebo  připři  přípravěpřípravě, , uchováváníuchovávání  a a podávánípodávání  stravystravy..    

  

•• Dominantní Dominantní příznakypříznaky  ––  zvracenízvracení, , průjemprůjem  

  



Alimentární Alimentární 
nákazynákazy  

  

•• PříkladyPříklady  alimentárníchalimentárních  nákaznákaz  

•• dledle  původcepůvodce    

  
••   bakteriálníchbakteriálních    --  břišníbřišní  tyfustyfus, , paratyfyparatyfy, , salmonelózysalmonelózy, , 

bacilárníbacilární  úplaviceúplavice, cholera, cholera  

  

  

•• alimentárníchalimentárních  toxikóztoxikóz    ––  stafylokokovástafylokoková  enterotoxikózaenterotoxikóza, , 
botulizmusbotulizmus  

  

•• virovýchvirových    ––    virovávirová  hepatitidahepatitida  typutypu  A, A, přenosnápřenosná  dětskádětská  
obrnaobrna  

  

•• protozoálníchprotozoálních        ––    amébováamébová  úplaviceúplavice  

  

•• helmintózyhelmintózy  ––  teniázyteniázy  ( ( onemocněníonemocnění  způsobenázpůsobená  
tasemnicemitasemnicemi), ), askaridózaaskaridóza  ( ( onemocněníonemocnění  
způsobenézpůsobené  škrkavkamiškrkavkami), ), enterobiózaenterobióza  ((onemocněníonemocnění  
způsobenézpůsobené  roupy)roupy)  



Respirační Respirační 
nákazy nákazy   

•• RespiračníRespirační  nákazynákazy      představujípředstavují  nejpočetnějšínejpočetnější  skupinuskupinu  
nákaznákaz    

  

•• EtiologieEtiologie  respiračníchrespiračních  nákaznákaz      --    pestrápestrá  ((bakteriebakterie, , viryviry))  

  

•• ZdrojZdroj  nákazynákazy      --  člověkčlověk  nebonebo  zvířezvíře    

  

•• CharakteristikaCharakteristika    --  vstupvstup  původcůpůvodců  nákazynákazy  do do organizmuorganizmu  
dýchacímdýchacím  traktemtraktem  a a výstupvýstup  sekretysekrety  dýchacíchdýchacích  cestcest  

  

•• Cesty Cesty přenosupřenosu  --    kapénkovoukapénkovou  infekcíinfekcí, , sekretysekrety  
kontaminovanýmikontaminovanými  předmětypředměty, , prádlemprádlem, , hračkamihračkami  

  

•• VýskytVýskyt    --  sporadickysporadicky  ii  epidemickyepidemicky  v v průběhuprůběhu  celéhocelého  
rokuroku  s s maximemmaximem  v v zimníchzimních  měsícíchměsících  ( ( chřipkachřipka))  

  

•• PřiPři  šířeníšíření  těchtotěchto  nákaznákaz  hrajíhrají  značnouznačnou  roliroli  sociálnísociální  
podmínkypodmínky  ––  kolektivizacekolektivizace  od od útléhoútlého  dětstvídětství, , špatnášpatná  
výměnavýměna  vzduchuvzduchu, u , u profesionálníchprofesionálních  nákaznákaz  vznikvznik  
infekčníhoinfekčního  aerosoluaerosolu, , častéčasté  HCAI.HCAI.    

  

•• Dominantní Dominantní příznakypříznaky  ––  postiženípostižení  horníchhorních  a a dolníchdolních  cestcest  
dýchacíchdýchacích, u , u dětskýchdětských  exantematickýchexantematických  nákaznákaz  vyrážkavyrážka    



Respirační Respirační 
nákazynákazy  

•• PříkladyPříklady  respiračníchrespiračních  nákaznákaz  

•• dledle  původcepůvodce    

  

••   bakteriálníchbakteriálních  ––  tuberkulózatuberkulóza, , záškrtzáškrt, , 
streptokokovéstreptokokové  nákazynákazy  ((angínaangína, , spálaspála, , růžerůže, , 
impetigo), impetigo), dávivýdávivý  kašelkašel, , meningokokovámeningokoková  
onemocněníonemocnění,,    

  

•• virovýchvirových  ––  spalničkyspalničky, , zarděnkyzarděnky, , planéplané  
neštoviceneštovice, , příušnicepříušnice, , chřipkachřipka, , infekčníinfekční  
mononukleózamononukleóza,,        

••             



Transmisivní Transmisivní 
nákazynákazy  

•• TransmisivníTransmisivní  nákazynákazy  nebolineboli  nákazynákazy  přenášenépřenášené  členovcičlenovci  tvořítvoří  skupinuskupinu  
nákaznákaz  vysocevysoce  závislouzávislou  nana  ekologickýchekologických  faktorechfaktorech  vnějšíhovnějšího  prostředíprostředí. . 
PřenašečiPřenašeči  patřípatří  buďbuď  do do třídytřídy  hmyzuhmyzu  nebonebo  do do řáduřádu  roztočůroztočů    ( ( klíšťataklíšťata).).    

•• JdeJde  o o aktivníaktivní  přenospřenos, , kdykdy  se v se v organizmuorganizmu  přenašečůpřenašečů  původcipůvodci  nákazynákazy  
pomnožujípomnožují  nebonebo  dokoncedokonce  prodělávajíprodělávají  částčást  svéhosvého  vývojevývoje..    

•• ČlověkČlověk  je je buďbuď  nutnýmnutným  článkemčlánkem  v v procesuprocesu  šířeníšíření  těchtotěchto  nákaznákaz    

•• ((napřnapř. u . u maláriemalárie) ) nebonebo  je je jenjen  náhodnýmnáhodným, , slepýmslepým  článkemčlánkem   

•• ((klíšťováklíšťová  encefalitisencefalitis).). 

  

  

•• TransmisivníTransmisivní  nákazynákazy  s s přírodnípřírodní  ohniskovostíohniskovostí  ––  vyskytujívyskytují  se se pouzepouze  v v 
přesněpřesně  vymezenýchvymezených  přírodníchpřírodních  podmínkáchpodmínkách    

  

•• ((klíšťováklíšťová  encefalitisencefalitis, , tularemietularemie, mor, , mor, žlutážlutá  zimnicezimnice, dengue), dengue)  

  

  

•• EtiologieEtiologie  transmisivníchtransmisivních  nákaznákaz      --    pestrápestrá  ((bakteriebakterie, , viryviry, , prvociprvoci))  

  

  

•• ZdrojZdroj  nákazynákazy    --  člověkčlověk  nebonebo  zvířezvíře    

  

  

•• Cesty Cesty přenosupřenosu  --    prostřednictvímprostřednictvím  přenašečůpřenašečů  --  vektorůvektorů  ((komářikomáři, , 
klíšťataklíšťata, , všivši, , blechyblechy))  

  



Transmisivní Transmisivní 
nákazynákazy  

•• PříkladyPříklady  transmisivníchtransmisivních  nákaznákaz  

  
•• maláriemalárie  ((přenašečpřenašeč  komárkomár))  

  
•• skvrnitýskvrnitý  tyfustyfus  ((přenašečpřenašeč  vešveš  šatníšatní))    

  
•• lymeskálymeská  borreliózaborrelióza  ((přenašečpřenašeč  klíštěklíště, , krevkrev  

sajícísající  hmyzhmyz))  
  

•• klíšťováklíšťová  encefalitisencefalitis  ((přenašečpřenašeč  klíštěklíště))  
  

•• žlutážlutá  zimnicezimnice              ((přenašečpřenašeč  komárkomár))  
  

•• mormor                                        ((přenašečpřenašeč  blechyblechy))  
  

•• tularémietularémie        
  
  
  



AntropoAntropo 

        zoonózyzoonózy   

•• AntropozoonózyAntropozoonózy  jsoujsou  onemocněníonemocnění  původněpůvodně  zvířatzvířat  
přenosnápřenosná  nana  člověkačlověka, , častočasto  se se jednájedná  o o velmivelmi  
závažnázávažná  infekčníinfekční  onemocněníonemocnění  sese  špatnoušpatnou  prognózouprognózou..  

  

•• EtiologieEtiologie  antropozoonózantropozoonóz      --    pestrápestrá  ((bakteriebakterie, , viryviry))  

  

•• ZdrojZdroj  nákazynákazy    --      zvířezvíře    

  

•• Cesty Cesty přenosupřenosu  --    kontaktemkontaktem  ((pokousánímpokousáním) ) nebonebo  
perorálněperorálně  ( ( požitímpožitím))  

  

•• PříkladyPříklady  antropozoonózantropozoonóz  

  

• vzteklina ( ( původcepůvodce  --    virus virus vzteklinyvztekliny, , zdrojzdroj  nákazynákazy  --
    liškylišky, psi, , psi, kočkykočky, , vlcivlci, , netopýřinetopýři) ČR ) ČR ––  Lyssa free areaLyssa free area  

  

• leptospiróza (Weilova nemoc, blaťácká horečka) 

 

• toxoplazmóza 

 

• listerióza 



Kontaktní Kontaktní 
nákazy nákazy   

•• KontaktníKontaktní  nákazynákazy  jsoujsou  onemocněníonemocnění, , kdykdy  
vstupnívstupní  branoubranou  infekceinfekce  je je poraněnáporaněná  kůžekůže  a a 
sliznicesliznice  event. event. neporušenáneporušená  sliznicesliznice  pohlavníchpohlavních  
orgánůorgánů  ((pohlavnípohlavní  nákazynákazy).).  

  

  

•• PříkladyPříklady  kontaktníchkontaktních  nákaznákaz  

  

•• tetanustetanus  

  

•• anaerobníanaerobní  traumatózytraumatózy  

  

•• svrabsvrab  ((parazitárníparazitární  nákazynákazy))  

  

•• venerickévenerické  nákazynákazy  ((syfilissyfilis, , kapavkakapavka, , 
trichomoniázatrichomoniáza, , chlamydiovéchlamydiové  nákazynákazy  apodapod.).)  

  

  



Zásady Zásady 
boje s boje s 

infekčními infekčními 
nákazami  nákazami    

  

•• Opatření represivní (opatření při výskytu Opatření represivní (opatření při výskytu 
nákazy)nákazy)  

•• Opatření preventivní (opatření před výskytem Opatření preventivní (opatření před výskytem 
nákazy)nákazy)  

  

  

•• Opatření represivníOpatření represivní  

  

• uskutečňujeme při výskytu přenosného 
onemocnění 

• činnosti namířené proti jednotlivým článkům 
procesu šíření nákaz  

• v ohnisku nákazy je nemocný člověk – zdroj 
nákazy  

 



Opatření 
při 

výskytu 
nákazy  

•• ZákladníZákladní  opatřeníopatření  v v ohniskuohnisku  nákazynákazy  

  

•• VčasnáVčasná  diagnózadiagnóza    

  

•• HlášeníHlášení  infekčníhoinfekčního  onemocněníonemocnění  

  

•• IzolaceIzolace, , hospitalizacehospitalizace  

  

•• DezinfekceDezinfekce, , dezinsekcedezinsekce, , deratizacederatizace    

  

•• EpidemiologickéEpidemiologické  šetřeníšetření  v v ohniskuohnisku  nákazynákazy  

•• opatřeníopatření  hygienickáhygienická      

•• zdravotnickýzdravotnický  dozordozor  

•• izolačníizolační, , karanténníkaranténní  opatřeníopatření  

•• depistáždepistáž  dalšíchdalších  možnýchmožných  zdrojůzdrojů    

•• ((nosičůnosičů  infekceinfekce))  

•• specifickáspecifická  profylaxeprofylaxe  

•• zdravotnickázdravotnická  osvětaosvěta    

  

  



Opatření 
při 

výskytu 
nákazy 

•• VčasnáVčasná  diagnózadiagnóza 

  

• může být klinická, laboratorní nebo 
epidemiologická, stanovuje ji praktický lékař pro 
děti a dorost event. praktický lékař pro dospělé 
lékaři  specialisté  (gynekolog, infektolog apod.)   

 

• hlavní oporou je diagnóza mikrobiologická 
(kultivace) event. sérologická (stanovení titru 
protilátek v párových sérech) 

 

• odběr epidemiologické anamnézy  

 

•• HlášeníHlášení  

  

•• povinnostpovinnost  hlášeníhlášení  inf. inf. onemocněníonemocnění  je je stanovenastanovena  
vv  zákonězákoně  258/2000 Sb.258/2000 Sb.  O O ochraněochraně  
veřejnéhoveřejného  zdravízdraví  v v platnémplatném  zněníznění  a a vyhlášce 
č. 306/2012 ve znění pozdějších předpisů 

  



Opatření při 
výskytu 

nákazy –
izolace, 

hospitalizace  

•• IzolaceIzolace, , hospitalizacehospitalizace   

• izolace v domácím prostředí  

• (nejčastěji) 

 

 

• hospitalizace  - Příloha č. 2 k vyhlášce č. 
306/2012 Sb. 

•         

• Seznam infekčních onemocnění, při 
nichž se nařizuje izolace na lůžkových 
odděleních nemocnic nebo léčebných 
ústavů a u nemocí, jejichž léčení je 
povinné 

 



Opatření při 
výskytu 

nákazy – 

dezinfekce  

dezinsekce 
deratizace 

•• DezinfekceDezinfekce    --  principemprincipem  dezinfekcedezinfekce  je je 
zničenízničení  původcůpůvodců  nemocínemocí  
((patogenníchpatogenních    mikroorganizmůmikroorganizmů), ), nejčastějinejčastěji  
pomocípomocí  dezinfekčníchdezinfekčních  prostředkůprostředků  

  

•• SterilizaceSterilizace        --  principemprincipem  sterilizacesterilizace  je je 
zničenízničení  všechvšech  mikroorganizmůmikroorganizmů  ((patogenníchpatogenních  ii  
nepatogenníchnepatogenních  včetněvčetně  bakteriálníchbakteriálních  spórspór))  

  

•• DezinsekceDezinsekce    --  je je hubeníhubení  hmyzuhmyzu  

  

•• DeratizaceDeratizace  --      je je hubeníhubení  rezervoárovýchrezervoárových  
živočichůživočichů, , zvířatzvířat    

  



Opatření při 
výskytu 

nákazy –
epid. šetření 

  

•• spočíváspočívá  v v aktivnímaktivním  vyhledávánívyhledávání  datdat  o o zdrojíchzdrojích  
a a příčináchpříčinách  vznikuvzniku  infekcíinfekcí  a a cestáchcestách  jejichjejich  
šířeníšíření  s s cílemcílem  získatzískat  podkladypodklady  pro pro účinnáúčinná  
opatřeníopatření  a a zásahyzásahy    

  

  

  

•• vycházívychází  z z diagnózydiagnózy  a a epidemiologickéepidemiologické  
anamnézyanamnézy, , opíráopírá  se o se o výsledkyvýsledky  laboratorníchlaboratorních  
vyšetřenívyšetření, , listylisty  epidemiologickéhoepidemiologického  šetřeníšetření  
zahrnujízahrnují  otázkyotázky  zaměřenézaměřené  nana  jednotlivájednotlivá  
onemocněníonemocnění    



Opatření 
při výskytu 

nákazy –
opatření u 

zdravých 
osob v 

ohnisku 

  

•• opatřeníopatření  hygienickáhygienická  ((opatřeníopatření  v v oblastioblasti  
hygienyhygieny  výživyvýživy, , hygienyhygieny  obecnéobecné  a a 
komunálníkomunální      --  zásobenízásobení  vodou, vodou, odstraňováníodstraňování  
odpadůodpadů))  

  

•• zdravotnickýzdravotnický  dohleddohled, , dozordozor    ((všichnivšichni  zdravízdraví  
lidélidé  v v ohniskuohnisku  nákazynákazy  musímusí  býtbýt  popo  dobudobu  
maximálnímaximální  inkubačníinkubační    dobydoby  od od 
přerušenípřerušení  kontaktukontaktu  s s nemocnýmnemocným  pod pod 
zdravotnickýmzdravotnickým  dohledemdohledem))  

  

•• karanténakaranténa  --  znamenáznamená  izolaciizolaci  kontaktůkontaktů, , délkadélka  
karanténykarantény  se se řídířídí  maximálnímaximální    IDID      

  

  

•• depistáždepistáž  nosičůnosičů  infekceinfekce  ((aktivníaktivní  vyhledávánívyhledávání  
nosičůnosičů  infekceinfekce))  

  



Opatření 
při výskytu 

nákazy –
opatření u 

zdravých 
osob v 

ohnisku 

•• specifickáspecifická  a a nespecifickánespecifická  profylaxeprofylaxe   

•• pasivnípasivní  imunizaceimunizace  --  podánípodání  gamagrobulinugamagrobulinu  ––  
protilátekprotilátek  --  krátkodobákrátkodobá  ochranaochrana  ((virovávirová  
hepatitis A)hepatitis A)    

  

•• aktivníaktivní  imunizaceimunizace  --  u u onemocněníonemocnění  s s delšídelší  
inkubačníinkubační  doboudobou  ((vzteklinavzteklina  ))  

  

•• chemoprofylaxechemoprofylaxe      --  antimalarikaantimalarika    ((maláriemalárie), ), 
kombinacekombinace  ATB a ATB a chemoterapeutikchemoterapeutik  (TBC)(TBC)  

  

•• antibiotickáantibiotická  profylaxeprofylaxe  --  kombinacekombinace  ATB a ATB a 
chemoterapeutikchemoterapeutik  (TBC)(TBC)  

  

•• zdravotnickázdravotnická  výchovavýchova    

•• v v každémkaždém  ohniskuohnisku  je je nutnénutné  vysvětlitvysvětlit  významvýznam  
prováděnýchprováděných  opatřeníopatření  všemvšem  zainteresovanýmzainteresovaným    

  



Opatření Opatření 
preventivní preventivní   

  

•• OpatřeníOpatření  preventivnípreventivní  

••             se se musejímusejí  provádětprovádět  trvaletrvale, , systematickysystematicky  a a 
za za všechvšech  podmínekpodmínek  bez bez ohleduohledu  nana  to, to, zdazda  
právěprávě  hrozíhrozí  aktuálníaktuální  nebezpečínebezpečí  epidemieepidemie  čiči  
nikolivnikoliv  a a tatotato  opatřeníopatření  zahrnujízahrnují  opatřeníopatření  

  

•• OpatřeníOpatření  všeobecněvšeobecně  hygienickáhygienická  

  

•• OpatřeníOpatření  keke  zvýšenízvýšení  specifickéspecifické  odolnostiodolnosti  osobosob  
((očkováníočkování))  

  

•• Evidence Evidence bacilonosičůbacilonosičů  

  

•• OpatřeníOpatření  protiproti  zavlečenízavlečení  infekceinfekce  do do kolektivukolektivu  

  

•• ZdravotnickáZdravotnická  výchovavýchova    



OčkováníOčkování    

•      Očkování proti infekčním nemocem se člení na 

 

• pravidelné očkování 

proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu 
onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné 
dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, 
proti chřipce, proti pneumokokovým nákazám a proti virové hepatitidě B 

 

• zvláštní očkování proti virové hepatitidě B, proti vzteklině a proti chřipce, 
prpti hepoatitide A pracovnícidermatovenerologie a pracovnici infekcnich 
odd.  

 

• mimořádné očkování, kterým se rozumí očkování fyzických osob k 
prevenci infekcí v mimořádných situacích 

 

• očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před 
některými léčebnými výkony, a to proti tetanu a proti vzteklině 

 

• očkování, provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být 
očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací 
látka. 



Opatření Opatření 
preventivnípreventivní  

•• OpatřeníOpatření  všeobecněvšeobecně  hygienickáhygienická 

  

• zahrnují opatření a výkon státního zdravotního 
dozoru v oblasti hygieny obecné a komunální, 
hygieny výživy a předmětů běžného užívání, 
hygieny práce, hygieny dětí a dorostu a 
epidemiologie  

 

• Očkování - uměle navozená tvorba 
ochranných protilátek  v organizmu   

- proces vpravení vakcinálního antigenu a 
ostatních složek  vakcíny do organizmu    

 

• (vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti 
infekčním nemocem v platném znění)  



OčkováníOčkování  

•• VakcínaVakcína  ––  mikrobiálnímikrobiální  preparátpreparát  určenýurčený  k k aktivníaktivní  imunizaciimunizaci  --  aplikujíaplikují  
se se subkutánněsubkutánně, , intramuskulárněintramuskulárně,,  intrakutánněintrakutánně  

  

••           CílemCílem  očkováníočkování  je je dosáhnoutdosáhnout  vysokévysoké  individuálníindividuální  ochranyochrany  a a 
vysokévysoké  kolektivníkolektivní  imunityimunity      

••                                                         

•• AktivníAktivní  imunizaceimunizace  ––  nejúčinnějšínejúčinnější  aktivitaaktivita  protiproti  šířeníšíření  infekcíinfekcí    

  

•• KolektivníKolektivní  imunitaimunita  ––  přerušenípřerušení  cirkulacecirkulace  infekčníhoinfekčního  agensagens  
vv                                                                            populacipopulaci    

  

•• PoklesPokles  proočkovanostiproočkovanosti  vedevede  k k nárůstunárůstu  počtupočtu  neimunníchneimunních  jedincůjedinců  a a 
usnadňujeusnadňuje  vznikvznik  epidemieepidemie    

  

•• ReakceReakce  po po očkováníočkování    

  

•• --    lokálnílokální      zarudnutízarudnutí, , svěděnísvědění, , pálenípálení) ( ) ( bolestbolest  v v místěmístě  vpichuvpichu  

•• --    celkovécelkové    subfebriliesubfebrilie, , febriliefebrilie, , únavaúnava, , příznakypříznaky  připomínajícípřipomínající  mírnýmírný  
průběhprůběh  onemocněníonemocnění    

  



Opatření Opatření 
preventivnípreventivní  

  

  

•• Evidence Evidence nosičůnosičů             

 

• opatření proti šíření infekčních onemocnění 
fyzickými osobami, které vylučují 
choroboplodné zárodky dle zákona 258/2000 
Sb. ve znění  

• pozdějších předpisů,  o ochraně veřejného 
zdraví)   

 

•• ZdravotníZdravotní  výchovavýchova    

  

• informovanost a vzdělávání obyvatelstva v 
oblasti podpory a ochrany zdraví  

 

 


