
Vtáčia chrípka u mačiek – odporúčanie ECDC ako sa vyhnúť vystaveniu človeka. 
 
 Pozadie: 
 
V severnom Nemecku bola nájdená mŕtva mačka infikovaná vírusom vtáčej chrípky A/H5N1. 

- Nie je to prekvapenie. Je známe, že mačky (mačkovité šelmy) sú náchylné a citlivé na 
vírus. Menej je známa ich schopnosť prenášať vírus. 

-  fakt, že mačka bola objavená a diagnostikovaná poukazuje na dobrý veterinárny 
dohľad. 

- Tento nález nenaznačuje zmeny vo víruse. 
- Je nutné podčiarknuť, že žiaden ľudský prípad nebol spojený s vírusovým ochorením 

mačiek a žiadne prepuknutie A/H5N1 u mačiek nebolo zaznamenané, napriek 
sporadickým infekciám, ktoré boli zaznamenané v Ázii a Iraku. 

- Napriek tomu, expozícia na vírus z infikovanej mačky žijúcej v domácnosti môže byť 
podstatne vyššia ako napríklad, expozícia z práve zodvihnutého mŕtveho vtáka 
infikovaného vírusom A/H5N1. 

 
Poznámka: Odporúčanie uvedené nižšie je predbežné/dočasné a stavia na súčasných 
a nekompletných vedomostiach. Možno to bude správne revidované v krátkom čase, keď sa 
objaví viac údajov o epidemiologickej situácii a o aktuálnom riziku. Problematika rizika 
infekcie z mačiek (a iných zvierat) je v súčasnosti posudzovaná v „ ECDC Scientific Panel on 
avian influenza “ (Vedecká porota na vtáčiu chrípku). 
 
Predbežné odporúčanie ECDC - 2. marec 2006 
 
Nasledujúce odporúčanie by malo byť všeobecne aplikované v rámci pozorovaného územia 
(okruh 10 km od overenej infekcie A/H5N1 u vtákov). Rozšírenie tohto územia môže byť 
upravené po zhodnotení lokálneho rizika. 

- Udržujte domáce mačky v dome, aby sa vyhli expozícii potenciálne nakazeného 
vtáctva 

- Udržujte zdomácnené (semi - domestic) a zablúdené mačky mimo dom a vyhnite sa 
kontaktu s nimi 

- Ak mačka prinesie chorého alebo mŕtveho vtáka do domu, navlečte si obyčajné 
rukavice a naložte s vtákom tak, ako vám odporúča vaše Ministerstvo 
poľnohospodárstva. 

- Ak je vaša mačka chorá a potenciálne mohla byť v kontakte s vtáctvom, kontaktujte 
lokálneho veterinára 

- oznámte uhynuté mačky veterinárnemu stredisku 
 
Tu sú tiež hygienické pravidlá, ktoré by mali byť aplikované vo všeobecnosti, bez ohľadu na 
riziko A/H5N1infekcie: 

- Noste rukavice, keď čistíte mačacie odpadky a následne si umyte ruky 
- Nechytajte mŕtve zvieratá. Ak musíte, následne si umyte ruky 
- Vždy si umyte ruky pred zaobchádzaním s potravinami   

 
Rovnako upozorňujeme, že umývanie rúk s mydlom a vodou a pranie odevov v odporúčanej 
teplote vody s bežným pracím prostriedkom je dostatočné na zničenie vírusu chrípky. 
  


