KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Když jídlo není jen požitek, ale také prožitek.
Říká se vejdi a neuškoď.
Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastějším onemocněním, u kterých
provádíme šetření a nařizujeme protiepidemická opatření.
Základními příznaky onemocnění jsou průjem, zvracení, křeče v břiše, případně
horečka, únava a celková slabost. Potíže začínají zpravidla náhle z plného zdraví.
Ohroženými skupinami jsou zejména malé děti a starší osoby, u nichž vlivem průjmů
a zvracení dochází k dehydrataci organismu. Bránou vstupu infekce je zažívací trakt.
Nejčastější původci APO
Mezi epidemiologicky významné původce APO patří: bakterie (salmonella,
kampylobakter, yersinie, shigella a patogenní E.coli), viry (rotaviry, noroviry,
adenoviry), toxiny bakterií (stafylokokový enterotoxin, toxiny clostridií).
Nejčastěji hlášená akutní průjmová onemocnění, MS kraj, 2009 – 2018
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Salmonelóza
Salmonelóza je typickým akutním průjmovým onemocněním. Jedná se o akutní
gastroenteritidu, projevující se zvracením, křečemi v břiše, horečkou nad 39°C
a častými průjmy, které jsou bez přítomnosti krve nebo hlenu. Méně často probíhá
pod obrazem mírných zažívacích potíží, které postiženého nenutí vyhledat lékařské
ošetření. Že se jednalo o salmonelózu, odhalí až laboratorní vyšetření stolice.
Inkubační dobou bývá nejčastěji 12 – 36 hodin s krajním rozmezím 6 – 72 hodin
v závislosti na infekční dávce.
Ze zachycených typů salmonel převládá S. enteritidis, ostatní sérotypy jsou méně
časté. V roce 2018 byl na území MS kraje zaznamenán 1 hromadný výskyt, a to
v hotelu v Ostravě.
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Kampylobakterióza
Kampylobakterióza je pravidelně nejčastěji hlášené
průjmové onemocnění. Je charakterizováno průjmem
(při něm stolice často obsahuje krev), bolestmi břicha,
horečkou, nauzeou a zvracením. Nástup příznaků
onemocnění
se
obvykle
objevuje
2 až 5 dní po infekci bakterií, inkubační doba je tedy
delší než u salmonelózy. Přenos infekce je
zprostředkován konzumací kontaminované potravy
(nejčastěji
se
jedná
o
drůbež),
případně
nepasterizovaným mlékem a produkty z něj, někdy se
v cestě přenosu uplatňuje i kontakt s domácími
zvířaty
Obrázek Campylobacter jejuni
https://images.app.goo.gl/pzwSqb6wGzKgzCMS7

Ze 14 známých sérotypů je u nás nejvíce zastoupen Campylobacter jejuni (kolem
95 % záchytů). Jedná se o nejčastější APO, hromadné výskyty jsou spíše raritní, v
roce 2018 jsme žádný nezaznamenali.
Shigelóza (bacilární úplavice)
Infekce se vyskytuje celosvětově, představuje zejména riziko pro děti v rozvojových
zemích, ale například v Evropě a ČR dochází dlouhodobě ke snižování výskytu.
Onemocnění je charakterizováno teplotami, bolestmi břicha, častým nutkáním na
stolici a vodnatým průjmem s příměsí hlenu a krve. Závažná je rychlá dehydratace
zejména u malých dětí.
V roce 2018 bylo hlášeno v MS kraji 28 případů onemocnění.
Akutní virové střevní infekce
Původci tohoto onemocnění jsou nejčastěji rotaviry, noroviry nebo adenoviry.
K přenosu onemocnění dochází fekálně-orální cestou, případně i vzduchem,
aerosolem od nemocných osob. Příznaky onemocnění jsou zejména zvracení,
případně průjem, subfebrilie a bolest břicha. Onemocnění má rychlý průběh a často
přejde i bez léčby během 1 -2 dnů.
V MS kraji rotaviry způsobují občasné epidemické výskyty v dětských kolektivech při
rekreačních a ozdravných pobytech, lyžařských kurzech, ale i v ústavních zařízeních
pro dospělé, zejména seniory. Proti rotavirovým infekcím se lze očkovat.
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Noroviry jsou obvyklými původci epidemií zejména v zařízeních pro seniory,
v nemocnicích, léčebnách, školách apod. Specifická léčba ani očkování proti
norovirům neexistuje.
Při adenovirové infekci mohou být průjmy spojené i s onemocněním horních cest
dýchacích.
Výskyt těchto onemocnění v MS kraji je v posledních letech na stabilní úrovni, jsou
nejčastějším původcem hromadných výskytů. V roce 2018 jich bylo na území
MS kraje zaznamenáno 7 s určeným původcem.
Při přenosu APO se uplatňuje zejména:
•

fekálně – orální přenos (rukama, např. po použití WC)

•

konzumace syrového, případně nedostatečně tepelně upraveného masa

•

kontaminovaná vejce a tepelně neupravené produkty z vajec

•

konzumace nemyté zeleniny nebo ovoce

•

kontakt s nemocným zvířetem (domácím nebo hospodářským)

•

kontaminace hotových pokrmů syrovými surovinami (používání společných
ploch pro manipulaci se surovinami i hotovými pokrmy)

•

nesprávné skladování hotových potravin a pokrmů (zejména nedodržení
správné teploty).

Při dodržení zásad správné přípravy a skladování potravin a dodržení základních
hygienických zásad při konzumaci lze těmto onemocněním úspěšně předcházet.
Proto je hygienický dozor nad potravinářskými provozovnami a provozovnami
společného stravování důležitou součástí prevence výskytu akutních průjmových
onemocnění.
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