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Vec: Informácia o výskyte vírusovej hepatitíde typu A

         Na základe žiadosti Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 5.11 2014 o informovaní 
zdravotníckych zariadení, lekárov prvého kontaktu a verejnosti v súvislosti s epidemickým 
výskytom     ochorení     na     vírusovú     hepatitídu     typu     A     (VHA)     vo     viacerých     regiónoch     Slovenskej   
republiky Vás žiadame, aby ste pri návšteve lekára a mysleli na možnosť ochorenia na akútnu VHA 
a dodržiavali hygienické opatrenia za účelom predchádzania prenosu nákazy. 
      
Charakteristika  ochorenia:    Žltačka typu A je akútne vírusové ochorenie pečene, ktoré sa 
prejavuje príznakmi zo strany zažívacieho traktu a tiež ako chrípka. Intenzita príznakov býva rôzna 
a často závisí od veku chorého. Kým deti prekonávajú ochorenie ľahšie u starších prebieha 
ochorenie komplikovanejšie. V rozvinutom štádiu ochorenia býva u chorých typická žltačka (žlté 
sfarbenie očí i kože, tmavý moč a svetlá stolica) čo súvisí s tým, že vírus, ktorý vyvoláva ochorenie 
napadol bunky pečene. U časti chorých však k ožltnutiu nemusí dôjsť, ochorenie sa u nich 
nerozpozná. Prameňom nákazy môže byť nielen chorý a zdravý nosič, ale aj infikovaná osoba bez 
klinických príznakov. Inkubačný čas ochorenia je 10 –  50 dní, v priemere 30. Nákaza sa prenáša 
tzv. fekálno-orálnou cestou čo znamená, že vírus sa vylučuje stolicou a pri nedodržiavaní zásad 
osobnej hygieny chorá osoba prenáša ochorenie na iných kontaminovanými rukami. Preto sa 
žltačke typu A tiež hovorí, že je to choroba špinavých rúk. Ochorenia sa môže prenášať aj 
kontaminovanými potravinami a vodou. 
      Na dezinfekciu prostredia odporúčame použiť účinné dezinfekčné prostriedky s obsahom chlóru 
podľa návodu na etikete s použitím hornej hranice koncentrácie. Na dezinfekciu rúk možno použiť 
alkoholové dezinfekčné prípravky s obsahom 70 – 90% alkoholu (objemové percentá sú uvedené na 
etikete výrobku). Drobné plochy a predmety možno dezinfikovať prostriedkami vo forme spreju 
alebo vlhčenými dezinfekčnými utierkami. 
       Najúčinnejším opatrením v prevencii šírenia VHA je špecifická profylaxia. V tejto súvislosti 
upozorňujeme na možnosť očkovania detí vo veku dvoch rokov života žijúcich v miestach s nízkym 
sociálno-hygienickým štandardom v súlade s § 9 ods. 4 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších 
predpisov.

Aktuálne informácie o výskyte nájdete na stránke www.epis.sk
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