
ENKA TYPU A - tzv. nemoc špinavých rukou 

 

            Nakazit se žloutenkou typu A je snadné. Virus je 

velmi odolný i při pokojové teplotě. Může se nacházet na 

oblíbené hračce, v jídle nebo v nápoji. K jeho přenosu 

stačí, aby se vaše dítě dotklo úst rukama, ve kterých chvíli 

před tím drželo kontaminovaný předmět. 

Nutnou součástí prevence je proto dodržování hygieny. 

Ruce by si děti měly umýt vždy před jídlem, po použití 

toalety a po příchodu z venku. 

Dle statistik onemocní žloutenkou typu A nejčastěji děti 

do věku 10 let, protože se pohybují hlavně v kolektivech 

(školy, školky, hřiště), kde se viry šíří snadněji a rychleji. 

Ochrana proti žloutence typu A se vyplatí i v případě 

začínajících školáků. Ti navštěvují různé kroužky či 

odpolední družiny, kde se setkávají s mnoha kamarády. 

Děti jezdí na výlety, exkurze atd. 

Pokud si chcete být jistí, že jste neponechali nic náhodě, 

přibalte školákům do aktovek balení dezinfekčního 

prostředku (prodává se například ve formě gelu) či 

jednorázové desinfekční ubrousky. 

V Jihomoravském kraji lékaři letos evidovali už více než 

dvě stovky nakažených. 

Výhodnou a opravdu účinnou prevencí proti žloutence typu 

A je očkování. 

U dětí infikovaných žloutenkou typu A se až v polovině 

případů neprojeví charakteristické zežloutnutí kůže a 



nemoc může být mylně zaměňována s chřipkou. 

Diagnostikovat žloutenku typu A může pouze lékař. 

Očkování proti tomuto typu žloutenky je bezpečné. 

V České republice je na trhu vakcína speciálně vyvinutá pro 

děti od jednoho roku do patnácti let. Podává se ve dvou 

dávkách. První je ve zvoleném termínu, druhá kdykoli 

v období od šesti do dvanácti měsíců. Účinky očkování 

nastupují dva až tři týdny po první dávce a ochrana 

trvá nejméně po dobu 25 let. 

Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, 

spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod dohledem lékaře 

a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, 

které by mohly ohrozit zdraví dalších osob – práce v 

potravinářství, lázně apod. Nemocný je izolován na 

specializovaném infekčním oddělení. 

Co dělat, pokud člen vaší rodiny onemocněl žloutenkou: 

 všechny používané textilní ručníky v domácnosti ihned 

vyřadit z provozu a vyprat na 60°C 

 vyprat používané osobní a ložní prádlo nemocného 

pro každého člena domácnosti vyčlenit jeho vlastní 

ručník  

 umýt sanitární zařízení WC a koupelny, včetně 

dotykových ploch a povrchů (splachovadla, kliky, páky, 

madla), při úklidu prostoru postupovat odshora dolů 

 použít čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem 

(běžně k dostání v každé drogerii), úklidové pomůcky 

poté dobře vyčistit, použité hadříky a houbičky 

vyhodit, po skončení úklidu řádně umýt ruce 

 


