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Úvod
Téma své bakalářské práce „Infekční onemocnění získaná v souvislosti
s pobytem v zahraničí“ jsem si vybrala ze zájmu o cestování a s tím souvisejí rizika
z epidemiologického hlediska. K onemocněním může dojít v každé destinaci.
V podstatě neexistuje země, která by neohrožovala člověka při jeho cestách do
dané destinace. Cestování je nedílnou součástí činností lidské populace. Ať už
jedná o dovolenou či služební cestu do exotické země. Vždy je nutné seznámit se
s rizikovými faktory, které jsou v každé zemi velmi různorodé. Nedílnou součástí
každého, kdo se chystá vycestovat do zahraničí, by mělo být také očkování.
Většina cestovatelů se nechá očkovat a myslí si, že tím jsou dostatečně chráněni.
Avšak tím veškeré úsilí, kterým si chceme zachovat své zdraví, nekončí. Množství
zdravotních komplikací totiž závisí především na chování cestovatele, na jeho
způsobu cesty, ubytování a stravování. Proto je tedy nutné, aby si cestovatel byl
vědom všech rizik a preventivních protiepidemických opatření. Kdo tedy chce pro
sebe udělat maximum, navštíví centra cestovní medicíny, kde každému
individuálně poskytnou důležité informace a zajistí povinné a potřebné očkování.
Teoretická část práce je rozdělena na obecnou a speciální epidemiologii.
V obecné části je popsána historie, epidemiologie infekčních onemocnění,
protiepidemická opatření a především faktory ovlivňující vznik epidemií. Speciální
část je zaměřena na epidemiologický popis vybraných infekčních onemocnění –
malárie, břišní tyfus, žlutá zimnice, horečka dengue atd.
V praktické části jsem se zaměřila na zhodnocení dotazníku určenému
cestovatelům do zahraničí. O vyplnění jsem požádala klienty v centru cestovní
medicíny v Praze, v ordinaci praktického lékaře v Čelákovicích na Praze-východ
a okruh přátel. Dotazníkem jsem chtěla zjistit, jaké je celkové povědomí
cestovatelů. Zda se aktivně zajímají o očkování, zdravotní rizika a jejich
preventivní opatření, jaký je podle nich názor na příčinu šíření nemocí a jaká je
situace v České republice s počtem importovaných infekčních onemocnění.
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1. OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE

1 Historie infekčních onemocnění
„Většina lidí stále věří tomu, že vítězství nad infekčními chorobami se v minulém
století dostavilo díky vynálezu imunizace. A přitom choroby, jako je cholera,
břišní tyfus, tetanus, záškrt nebo černý kašel už byly dlouho na ústupu i předtím,
než se vakcíny proti nim staly dostupnými. Tohoto stavu bylo zjevně dosahováno
zlepšením hygienických podmínek, likvidace odpadů, distribuce potravin a vody,“
píše autor Dr. Andrew Weil ve své knížce Health and Healing.1 (18)

2 Epidemiologie infekčních onemocnění
Původ tohoto slova je z řeckého epi (nad) demos (lidech) a logia (nauka).
Epidemiologie je samostatný lékařský obor, který se zabývá zákonitostmi
příčiny vzniku a šíření nákaz, výskytem infekčních nemocí v lidské populaci, hledá
a uplatňuje nejvhodnější metody ochrany před těmito chorobami. Slouží také
jako podklad k opodstatnění lékařských zásahů, provedených v zájmu veřejného
zdravotnictví a preventivního lékařství.

2.1 Infekce a hlášení infekčních nemocí
Infekce neboli nákaza je označení pro proces, kdy proniká etiologické
agens nákazy do hostitele. V těle hostitele dochází k pomnožení agens. Následná
odpověď organizmu na patogen závisí na vstupní bráně, inkubační době,
patogenitě, virulenci a na infekční dávce daného agens a na kvalitě imunitního
systému hostitele.
Často dochází k záměně pojmů infekce a infekční onemocnění. I když by
se tyto pojmy zdály být identické, není tomu tak. Podle zákona č. 258/2000 Sb.
část první HLAVA I §2 odstavec 4, o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
je definováno infekční onemocnění následujícím způsobem:
1

WEIL. T., Health and Healing, Boston-New York. 2004
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„Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové
onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká
v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu z nakažené fyzické osoby,
zvířete nebo neživého substrátu na vnímavou fyzickou osobu.“ (25)
Převážná část infekčních onemocnění podléhá tzv. povinnému hlášení
a je povinností všech příslušníků zdravotnické služby tuto událost nahlásit.
Některé infekce se hlásí až při jejich hromadném výskytu, např. akutní respirační
onemocnění včetně chřipky, pneumonií, impetigo a zavšivení. Je ovšem hlášeno
i případné podezření z nákazy nebo onemocnění žlutou zimnicí, cholerou,
morem, skvrnivkou a hemoragickými horečkami Ebola a dalšími podobně
závažnými infekcemi, které podléhají hlášení Světové zdravotnické organizaci
(WHO). Hlášení v takovém případě musí být okamžité, tedy telefonicky,
elektronickou poštou nebo faxem.
Mnoho hlášení se provádí nejčastěji formou standartního tiskopisu, který
je označen názvem „Hlášení pohlavní nemoci“ „Hlášení infekční nemoci“
„Hlášení tuberkulózy a ostatních mykobakterióz“. Takto označený tiskopis
podává praktický lékař, nemocnice nebo laboratoř příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví na krajskou hygienickou stanici (KHS), kde jsou pak zpracovány
souborné výkazy a je prováděna evidence. Hlášení infekčně nemocných a jejich
následná evidence je velmi důležité a nesmí se brát jen jako pouhá
administrativní práce. Stávají se nezbytnými pracovními dokumenty, které slouží
například k řízení a plánování úspěšné protiepidemické práce. Všechny krajské
hygienické

stanice

zapisují

získané

údaje

do

tzv.

EPIDATU

Státního

zdravotnického ústavu, který sumarizuje a analyzuje dané údaje. Ústav
zdravotnických informací a statistiky ČR dále statisticky zpracovává dané údaje.
Údaje jsou zasílány Světové zdravotnické organizaci. (7)(14)(17)
Pro celý postup jsou vydávány a průběžně novelizovány potřebné
směrnice, pokyny a zákonná ustanovení, které je povinností dodržovat a řídit se
jimi.
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Hlášení infekčních onemocnění je dáno zákonem 306/2012 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 §1 Způsob a rozsah hlášení infekčních
onemocnění s výjimkou nemocničních nákaz. (24)

2.2 Původce onemocnění a cesta přenosu
Proces šíření nákazy neboli epidemický proces je uskutečněn za
předpokladu splnění všech následujících tří podmínek:
 přítomnost zdroje původce nákazy,
 přenos původce nákazy,
 přítomnost vnímavého jedince i celé populace.
Původcem infekčního onemocnění bývají nejčastěji bakterie, viry a
následně mykotoxický organizmus (kvasinka nebo plíseň), parazit, prion (infekční
bílkovina- např. původce Jakobovy Creutzfeldtovy). Jednotliví původci se liší
svými specifickými vlastnosti, a proto se k nim také tak přistupuje. Spektrum
těchto infekčních původců se postupem času mění. Ať už k lepšímu nebo
horšímu. Stále dochází k objevování a rozpoznávání nových původců nemocí.
Zdrojem původce nákazy může být infikovaný zvířecí nebo lidský
organizmus. Období, ve kterém dochází k vylučování původce nákazy, je
různorodé a nazývá se období nakažlivosti. V tomto období může, ale také
nemusí dojít ke klinickým projevům nemoci. Nosič je člověk, který má ve svém
těle infekční agens, ale neprojevují se u něj klinické příznaky onemocnění.
Nosičství

má

tyto

formy:

v inkubační

době,

v

rekonvalescenci,

při asymptomatickém průběhu infekce, při perzistující infekci. Nosiči se stávají
nebezpečným zdrojem šíření infekce, protože si většinou nebývají ani vědomi své
nakažlivosti pro své okolí.
Přenos nákazy je přenos infekčního agens ze zdroje nákazy na vnímavého
jedince. Tento proces se uskutečňuje jednak přímo i nepřímo. Přímý přenos
je bezprostřední formou jednak přímého kontaktu kůže nebo sliznice,
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kapénkami, pokousáním či poškrábáním zvířetem nebo přenos transplacentární.
K nepřímému přenosu dochází nezávisle na přítomnosti zdroje infekčního agens
a vnímavého jedince a je zprostředkován pomocí předmětů (hračky, kapesníky),
vehikuly (voda, potravina), biologickými produkty (krev), vektorem (členovec)
a vzduchem.
Epidemický proces šíření nákazy je zakončené vnímavým jedincem.
Imunita a vnímavost každého člověka je ovlivněna následujícími faktory:
věk a pohlaví, genetika, výživa, povaha a stupeň imunity, životný styl, pracovní
prostředí a psychický stav. (14)(5)(17)

2.3 Protiepidemická opatření
Optimálním cílem epidemiologických opatření je přerušit, zastavit či
potlačit šíření výskytu infekčních onemocnění na minimální hodnoty a trvale tak
udržet vzniklou příznivou epidemiologickou situaci.
Protiepidemickým opatřením chceme dosáhnout eliminace nebo
eradikace dané infekční nákazy. Eliminace je stav infekčního onemocnění, kdy se
dosáhne dlouhodobého přerušení procesu šíření nákazy na daném teritoriálním
území, onemocnění se tedy nevyskytuje, ale pouze původce nákazy přetrvává
v prostředí. Zůstává jen možnost zavlečení nákazy nebo sporadického výskytu.
O eradikaci se jedná, dojde-li k vymýcení patogenního agens nákazy na celém
světě a tím je dané infekční onemocnění globálně vymýceno. V případě eradikace
infekčního onemocnění lze veškerá protiepidemická opatření proti této dané
nákaze přerušit.
Z historie uvádím příklad zatím jediné úspěšné eradikace. Díky vakcíně,
kterou připravil anglický lékař Edward Jenner a v roce 1796 provedl první
aplikaci, se podařilo vymýtit pravé neštovice. Významný podíl na vypracování
strategie eradikace varioly ve světě měl zakladatel moderní československé
epidemiologické školy Karel Raška. Eradikace probíhala, díky úsilí Světové
zdravotnické organizace a koordinaci prevence ve všech zemích světa,
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od poloviny 60. let minulého století do roku 1978. Poslední případy u nás, se
objevily v roce 1925. Teprve od roku 1977 nebyla infekce v žádné zemi
prokázána, a tak mohla Světová zdravotnická organizace v roce 1980 vyhlásit
vymýcení pravých neštovic. Došlo tedy k tomu, že se již nemuselo aplikovat
očkování na tuto nemoc na celém světě. Přesto je původce nákazy virus varioly
stále laboratorně uchováván v Rusku a USA.
Protiepidemická opatření dělíme do dvou skupin:
 preventivní opatření, které má zajistit to, aby se předešlo
samotnému vzniku infekčního onemocnění;
 represivní opatření v ohnisku nákazy je nutné k tomu, aby se
potlačil již vzniklý výskyt dané nákazy a zabránilo se jejímu
šíření do okolí. (14)

2.3.1 Preventivní protiepidemická opatření
Mezi preventivní protiepidemická opatření, která mají předcházet
onemocnění, patří:
 Opatření zaměřená na přerušení přenosu nákazy pomocí: zajištění
vyšší hygienické úrovně, plnění hygienických předpisů pro zásobování
chlorovanou vodou, výrobu potravin, stravování, odvádění odpadních
vod, pasterizace mléka, konzervaci;
 Očkování proti daným infekčních onemocnění -

s cílem zvýšit

kolektivní imunitu pomocí aktivní/pasivní imunizace;
 Opatření proti zavlečení infekce do kolektivů
o

vstupní prohlídky před vstupem do kolektivního zařízení a
zaměstnání;

 Preventivní dezinfekce
o sníží se počet patogenních agens ve vnějším prostředí

11

zdravotnických zařízení, ve veřejných budovách, chlorace
pitné vody, dezinfekce odpadních vod nemocnic;
 Opatření k ochraně státních hranic před zavlečením nákazy ze
zahraničí
o provádějí se na místech a v prostorách určených dohodou
mezi Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem dopravy a spojů a Ministerstvem financí,
o opatření týkající se zboží, surovin, zvířat - osvědčení zdravotní
nezávadnosti dovážených komodit;
 Výchova ke zdraví
o zvyšování zdravotnického uvědomění obyvatelstva
o základní hygienické otázky a epidemiologie by měly být
zařazeny do systému školního vzdělávání.

2.3.2 Represivní protiepidemická opatření
Mezi represivní protiepidemická opatření, která mají potlačit již vzniklý
výskyt dané nákazy a zabránit jejímu šíření do okolí, řadíme:
 Opatření na úrovni nemocného jedince
o Izolace, diagnostické vyšetření a léčba nemocného; hlášení
o epidemiologické šetření v ohnisku nákazy
o karanténa osob, které byly ve styku s nemocným
 Evidence a kontrola bacilonosičů
o stálý lékařský dohled,
o nesmí vykonávat epidemiologicky závažné činnosti;

12

 Opatření zaměřená k přerušení cesty přenosu infekce
o hygiena osobní, komunální, prostředí,
o dezinfekce, sterilizace, dezinsekce, deratizace
 Opatření, která působí na zvýšení odolnosti vnímavého jedince, zvyšování
nespecifické imunity + očkování (4)

3 Faktory ovlivňující vznik epidemií
3.1 Faktory přírodní (abiotické a biotické)
Oba druhy těchto přírodních faktorů přímo nesouvisí s lidskou činností.
Abiotické

faktory

přímo

navazují

na

zeměpisné

dispozice

přírody.

Mezi nejdůležitější patří zeměpisná pásma, nadmořská výška krajiny, druh
podnebního pásma, přítomnost velkých vodních ploch a řek.
Například u hantavirů byla prokázána těsná vazba na biotop, ve kterém se
přírodně ohnisková nákaza vyskytuje bez přímé závislosti na člověku. Hlavními
hostiteli jsou v přírodě myšice temnopásá (Evropa a Dálný Východ), myšice lesní
(Balkán), hraboš pensylvánský a křečík dlouhoocasý (Severní Amerika), norník
rudý (Evropa a Sibiř) a dále potkan, krysa a hraboš (geopolitní). Je pak jenom
otázkou přírodních podmínek, hlavně klimatu a dostatku potravy, jak se uvedení
hlodavci přemnoží.
Přitom onemocnění, která hantaviry vyvolávají, byla v Číně známa staletí,
ale virus se podařilo identifikovat až v r. 1976 v Koreji. Virus také dostal svůj
název podle řeky Hantaan, která teče mezi Severní a Jižní Koreou.
Onemocnění, které virus způsobuje (hemoragická horečka s ledvinovým
syndromem), se objevilo u 3000 amerických vojáků. Další velká epidemie
se objevila v r. 1993 v USA, kdy přemnožení myší infikovaných dalším druhem
hantaviru vyvolávalo dramaticky probíhající plicní onemocnění s úmrtností kolem
70%.
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Přitom výzkum, který byl zaštítěn v ČR Grantovou agenturou, prokázal, že
v zemědělské krajině mají významnou roli stohy, ve kterých se nakažení hlodavci
mohou snadno zdržovat a množit, protože zde mají i dostatek potravy, zatímco
v promáčených biotopech je jejich výskyt vzácnější. (20)
V posledním období bylo publikováno i to, že změna klimatu ovlivňuje
přežívání Vibrio Choleral jako běžného patogenu v ústí velkých řek s brakickými
vodami (vody s nízkou salinitou), kde přežívá a množí se v planktonu.
Následujícím lidským zásahem se pak hustou lodní dopravou na vrtulích lodních
šroubů roznáší do jiných zón. Zjištěn byl i v tělech krabů a ryb, pokud nebyly
dostatečně tepelně upraveny.
I běžná změna klimatu význačně ovlivňuje rozšíření nositelů infekcí, ať to
jsou hlodavci, hmyz, parazité nebo houby. Zvýšení vlhkosti ovzduší, vyšší teploty,
přívalové deště, povodně, hurikány a tornáda v tropických pásmech či tsunami
a erupce sopek přinášejí s sebou vždy vysoká nebezpečí infekčních onemocnění.
Biotické faktory jsou především ty, které mají vazbu na faunu a floru.
Patří mezi ně např.:
- stav a vývoj populace hostitelů virů (obratlovců), příp. bezobratlých
vektorů,
- vlastní imunita populací obratlovců,
- velikost teritorií a možnost pohybu nositelů,
- typ vegetace a zajištění dostatku potravy nositelů,
- podmínky pro přemnožení. (11)
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3.2 Faktory socioekonomické
Tento druh faktorů souvisí s historickým i současným vývojem lidské
populace, s činností člověka jak v soukromí, tak i v jeho navazující hospodářské a
ekonomické činnosti. Tyto faktory ovlivňují ve svém důsledku zvláště
antroponózy, ale stejně důležité jsou i u vlivu sapronóz a zoonóz. Uvedené
faktory lze členit následujícím způsobem:
3.2.1 Změny ekosystému způsobené antropogenní činností:
- kácení deštných pralesů, ale i běžné odlesňování a zalesňování,
- těžba nerostů v hlubinných i povrchových dolech,
- výstavba rozsáhlých městských celků a s tím související úbytek zemědělské
půdy v jejich okolí, navazující úbytek příměstských lesů či ploch se stromy,
- rozsáhlé výstavby průmyslových zón v příměstských oblastech,
- výstavba velkých vodních nádrží i zásahy do vodního ekosystému jak
z důvodů odvodňování zemědělsky využívané krajiny, tak z důvodů jejího
příp. zavlažování.
3.2.2 Demografický vývoj lidské populace a její chování:
- populační růst obyvatelstva planety,
- války, rozsáhlé lokální konflikty spojené s odchodem ohrožené části
obyvatelstva a s budováním přechodných, ale často i dlouhodobých
uprchlických táborů,
- oslabení obranyschopnosti populace vlivem hladovění z válek, neúrody, či
přírodních katastrof,
- rozsáhlá migrace obyvatel mezi státy jak z důvodů existenčních
ekonomických problémů, tak i cesty turistické za poznáním,
- obdobně uvnitř států stěhování lidí z vesnic do měst za prací,
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- nízká hygienická úroveň v některých oblastech zemí třetího světa,
- podceňování preventivních hygienických opatření i v běžné populaci,
- rizikové chování jedinců i skupin, různorodých komunit (sexuální
promiskuita, alkoholismus, užívání intravenózně aplikovaných drog,
pořizování piercingu či tetování v nevhodných hygienických podmínkách),
- xenotransplantace (přenos orgánů mezi různorodými druhy živočichů)
mohou způsobovat šíření zoonóz a retrovirů,
- velice rozšířené užívání antibiotik (vznik rezistentních kmenů bakterií);
- pozornost nutno věnovat profesně ohroženým osobám (lékaři, učitelé,
popeláři, pracovníci spaloven odpadů a kafilerií) stejně jako osobám
v hromadných zařízeních, kde je šíření infekcí ohrožující (školní zařízení,
domovy důchodců, nemocnice, nápravná zařízení).

3.2.3 Mezinárodní doprava a obchod:
- celosvětový pohyb zboží a pracovních sil (rozšiřování endemicky se
vyskytujících infekcí do celého světa),
- pohyb potravin mezi jednotlivými světadíly a to jak čerstvého ovoce
a zeleniny, tak i masa a dalších výrobků.
Proti minulosti mnohem rychlejší lodní, kamionová, železniční a letecká
doprava by byla hrozbou při výskytu rychle se šířící infekce i v geograficky
ohraničené části světa.

3.2.4 Průmysl a technologie:
Průmyslové zpracování potravin sice v současné době ve vyspělých zemích
využívá dokonalejší výrobní zařízení než v minulosti (strojní zařízení z nerezu),
dbáno je na chlazení a hygienu výrobních prostor a technologické postupy
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předepisují doby tepelného opracování i chlazení výrobků, přesto je nutné stále
pečlivě dodržování hygienických předpisů i technologických postupů kontrolovat.
Pro uchovávání potravin byla vyvinuta řada způsobů kvalitní obalové
techniky. Přesto je nezbytně nutné v potravinářských podnicích zvýšenými
opatřeními dbát na zamezení výskytu plísní, hmyzu, hlodavců či ptáků do
výrobních či skladových prostor.
Obdobná opatření je nutno dodržovat i ve všech překladních skladech
potravin, při jejich dopravě i ve skladech a prodejnách obchodních řetězců.
Samostatnou a důležitou kapitolu ochrany před šířením infekcí
představuje i likvidace výrobních odpadů z průmyslového zpracování
potravin.(19)
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4. Speciální epidemiologie
4.1 Malárie
Nejrozšířenější parazitární onemocnění, které se vyskytuje především
v tropických a subtropických oblastech Afriky, jihovýchodní Asie (především
v Thajsku a Indonésii), Střední a amazonské oblasti Jižní Ameriky. Malárie byla
roku 1973 eliminována na území celé Evropy. V našich podmínkách mírného
klimatického pásma se tedy toto onemocnění objevuje výhradně jako import,
kdy onemocnění rozšíří nakažený jedinec z malarického pásma nebo se vyskytuje
kolem velkých letišť, kdy je parazit dovezen leteckou dopravou, pak hovoříme
o tzv. letištní malárii. Několikahodinový pobyt v malarické oblasti je dostačující,
aby došlo k přisátí komára a nákaze, např. při mezipřistání letadla – tranzitní
malárie. (5)
Z historického hlediska se toto onemocnění vyskytovalo již v Egyptě,
Sumeru i starověkém Řecku, kde Hippokrates v 5. století před Kristem popsal
záchvaty horečky se zvětšením sleziny. V 17. století vznikl název z italského slova
mal aria – špatný vzduch, kdy za příčinu onemocnění lékaři považovali
zapáchající vzduch v okolí bažin a močálů. Opravdová příčina byla objasněna až
v roce 1880 francouzským vojenským lékařem Laveranem, který objevil původce
nemoci v krvi nemocného vojáka. Cyklus parazita a úlohu komárů v přenosu
nákazy objasnili Ross a Grassi v roce 1898. (1)
Situace malárie se ve světě v dnešní době zhoršuje. Počet onemocnění
neustále přibývá a dochází k rozšiřování endemických oblastí. Za příčinu jsou
považovány změny klimatu (globální oteplování, záplavy), vzrůstající rezistence
přenašečů na insekticidy a původců na antimalarika, nedostatečná zdravotní
péče (především v rozvojových zemích), výrazně se zvyšující nárůst migrace lidské
populace, a svým dílem přispívá i zhoršující se ekonomická situace v rozvojových
zemích. Je důležité také upozornit například na pandemii nákazy virem HIV, která
odčerpává finanční prostředky. (2)
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V roce 2003 bylo v České republice hlášeno 25 případů onemocnění
importované malárie. Počet případů v následujících letech nepřesáhl horní
hranici 25 případů ročně. V roce 2009 došlo k poklesu na 11 případů
onemocnění. Poté došlo k nárůstu počtu hlášeních onemocnění v roce 2011,
kdy bylo zaznamenáno 28 onemocnění viz. obr. č.1.(23)
Obr. č. 1

(zdroj: http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-crv-letech-2003-2012-absolutne)

Původci malárie jsou čtyři druhy parazitických prvoků rodu Plasmodium.
P. falciparum (tropická malárie) – horečka se opakuje po 24 – 48h.
P. vivax a P. ovale (malárie terciána) – horečka se objevuje po 48h.
P. malariae (malárie kvartána) – horečka se objevuje po 72h.
Určení druhu infikujícího plasmodia je důležité pro posouzení závažnosti
onemocnění. Dále závisí na primoinfekci a na tom, zda se jedná o onemocnění
obyvatele endemické oblasti, který je částečně imunní vůči malárii, protože je
opakovaně vystavován nákaze. (16)
Přenašečem je samička komára Anopheles, která má příznivé podmínky
pro množení ve stojaté vodě. Nakažený komár je nakažlivý po celý život.
Zdrojem je nemocný člověk, v jehož červených krvinkách se plasmodia
pomnožují. (14) Vedle nákazy prostřednictvím hmyzího přenašeče jsou možné
přenos transfuzí krve osoby s parazitémií, přenos prostřednictvím jehly, stříkačky
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či

lékařského

nástroje

kontaminovaných

krví

takové

osoby,

přenos

transplantátem od infikovaného dárce a transplacentární v průběhu porodu.
Inkubační doba je obvykle 1–2 týdny, ale u P. malariae se inkubační doba
pohybuje mezi 7 až 30 dnem.
Mezi klinické příznaky je řazena horečka, která v počátečním stádiu bývá
nepravidelná. Opakující se malarické záchvaty u terciány či kvartány se projevují
zimnicí, třesavkou a rychlým vzestupem horečky nad 40 °C. U tropické malárie se
záchvaty dostavují nepravidelně, trvají déle a horečka může mít i kontinuální
charakter. U této formy dochází k výraznému napadení a hromadění erytrocytů
v kapilárách s následnou poruchou mikrocirkulace a poškození mozku, ledvin,
jater. Dochází k úporné bolesti hlavy, beder, končetin, vyčerpanosti a u tropiky
se mohou objevit nauzea, zvracení, řidší stolice a neproduktivní kašel. V převážné
většině případů dochází ke zvětšení sleziny, jater a často lehkému
subikteru.(1)(12)(8)
Preventivní opatření. Spolehlivé očkování zatím neexistuje. Účinnou
ochranou je chemoprofylaxe, tzn. užívání profylaktických dávek antimalarik.
Volba antimalarika pro profylaxi záleží na stupni rizika nákazy v místě a délce
pobytu, na výskytu rezistence na antimalarika a především na zdravotním stavu
cestovatele. Důležitá je samozřejmě i expoziční profylaxe. Vhodný světlý oděv,
jenž chrání celý povrch těla a který znemožní přisátí infikovaného komára.
Používání repelentů a insekticidů, sítí v oknech, moskytiér. Dezinsekce letadel
a lodí.
Represivní opatření spočívá v hlášení onemocnění, hospitalizaci, včasné
léčbě pacienta a trvalého vyřazení jedince z dárcovství krve. (5)(3)
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4.2 Břišní tyfus
Břišní tyfus je celosvětově rozšířené závažné horečnaté infekční
onemocnění, postihující pouze člověka. Svůj název tyfos (znamená řecky mlhu,
dým) získal díky tomu, že v minulosti byla tato nemoc zaměňována s jinými
nemocemi, při kterých také dochází k obluzení.
Pfeiffer a Kalle vytvořili vakcínu v roce 1896. V ten samý rok zjistili Widal,
Bruber a Durham, nezávisle na sobě, že sérum rekonvalescentů po tyfu tyto
mikroorganismy sráží. Tento jev se označil aglutinace. Woodward a spol. úspěšně
popsali v roce 1948 vyléčení tyfu chloramphenicolem, tím tedy bylo zahájeno
období antibiotické léčby.(1)
Zvýšený výskyt endemické nákazy je v rozvojových zemích. Nakazit se lze
u Středozemního moře i při pobytu v Egyptě, Tunisu či Turecku. Na světě
onemocní ročně břišním tyfem asi 20 miliónů lidí a téměř půl miliónu nemoci
podlehne. (2) Avšak v období válek, jejž vedly k rozvratu hygienického standardu,
docházelo k rozsáhlým epidemiím a rozsáhlým ztrátám na životech, díky
kontaminované vodě a potravin. Koncem 2. světové války došlo v Německu k více
než 1 milionu onemocnění. V roce 1945 bylo hlášeno 9874 onemocnění za dob
Československa. V ČR v roce 1997 - 5 nemocnění a v roce 2000 – 0. Dnes má tyfus
u nás spíše sporadický výskyt, jak je patrné na obr. č. 2 (23). Je to dáno tím, že se
výrazně zlepšila kvalita a dostupnost pitné vody a snížil se počet bacilonosičů. (7)
Obr. č. 2

(Zdroj: http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-crv-letech-2003-2012-absolutne)
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Původcem onemocnění je Salmonella typhi z čeledi Enterobacteriaceae.
Salmonely se pomnožují v lymfatické tkáni střeva a pronikají krví a lymfou do
orgánů. Bakterie má značnou rezistenci vůči zevnímu prostředí – vyschnutí,
mrazu a dlouho přežívá ve vodě a mléce. (14)(5)
Zdrojem onemocnění je bacilonosič nebo nemocný člověk. K přenosu
dochází fekálně-orální cestou - kontaminovanou vodou nebo potravinou (mléko).
Inkubační doba je v rozmezí 1-3 týdnů, obvykle 14dní. Rozmezí je závislé
na množství požitých bakterií a imunitě infikované osoby. Infekční dávka je 103
mikrobů. (16)
Klinicky

se

onemocnění

projevuje

horečkami,

bolestí

hlavy,

nechutenstvím, schváceností, kašlem a zácpou. Ve druhém týdnu se u osoby
neléčené antibiotiky objevuje povleklý jazyk do tvaru V nebo W, bledě růžová
vyrážka na břiše a bradykardie. (15)(2)
Bez zaléčení antibiotickou léčbou se nemocný stával tyfovým
bacilonosičem a smrtnost obvykle dosahovala 15%, dnes při používání ATB
je smrtnost 1%.(16)
Preventivní opatření je především v dodržování hygienických požadavků
při výrobě (pasterizace), transportu (dezinfekce) a distribuci potravin. Očkování,
která má účinnou ochranu 3 roky, je vhodné pro cestovatele do zemí s vysokým
rizikem nákazy. Zajistit, aby v potravinářském průmyslu pracovali pouze osoby
s platným potravinářským průkazem. Evidovat a aktivně vyhledávat nosiče
břišního tyfu.
V represivním opatření se izoluje nemocný, provede se bakteriologické
vyšetření stolice a moče. Onemocnění podléhá hlášení. Každý člověk by si měl
důkladně umýt ruce po použití WC. (15)(1)
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4.3 Virová hepatitida A
Virové hepatitidy jsou nesprávně označované laickou veřejností jako
žloutenka. Odborně se používá ikterus, jenž je žluté zbarvení kůží, sliznice a oční
skléry, díky zvýšené koncentraci bilirubinu v krvi. Virové hepatitidy jsou virové
infekce jater spojené se zánětem a jejich následnou nekrózou. Jedná se o skupinu
nemocí, které mají podobný klinický obraz, ale liší se v původci, způsobu přenosu,
závažnosti a prognóze. Rozeznáváme typy VH – A, B, C, D, E, G.
Virová hepatitida A je nazývána jako „nemoc špinavých rukou“ a jak už
označení napovídá, jedná se o přenos fekálně orálním způsobem. K tomuto
přenosu dochází pomocí znečištěné vody a potravin a špinavých rukou
z nedostatečné hygieny. Znečištěná voda kontaminuje ovoce a zeleninu nebo
také kostky ledy, které si turisté přidávají do pití.
Mezi endemické oblasti řadíme především jihovýchodní Asii, kde je 100%
promořenost do 5 let věku dítěte, dále Afriku a Latinskou Ameriku. VHA je
rozšířenou nemocí, takže se vyskytuje i na ostatních kontinentech.
Původce VHA je malý neobalený RNA virus z čeledi Picornavirus rodu
Heparnavirus. Zdrojem je tedy poté infikovaný člověk, který virus vylučuje stolicí.
Virus je přítomen ve stolici a v krvi během viremické fáze. Inkubační doba je
v porovnání s ostatníma hepatitidami krátká 14-50 dní, nejčastěji 30 dní.
Po prodělané nákaze vzniká doživotní imunita.
Klinické příznaky jsou podobné chřipkový příznakům - zvýšená teplota,
bolesti hlavy, bolesti kloubů, rýma, kašel, zánět spojivek, nechutenství, únava,
zvracení a pocit špatného trávení a nadýmání. U většiny dětí a malé části
dospělých pacientů probíhá hepatitida A bezpříznakově a nepřechází do
chronicity.
Je velmi důležité dodržovat preventivní opatření – zvýšená celková a
osobní hygiena, dostatek pitné a nezávadné vody, kontrola dárců krve. Očkování
proti VHA má celoživotní protekci.
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Mezi represivní opatření je řazeno – včasná diagnóza a izolace
nemocného, hlášení onemocnění a aktivní vyhledávání nemocných.(7)(15)(21)(1)

4.4 Virová hepatitida B
Virová hepatitida B je jedno z nejzávažnějších virových onemocnění
člověka, kdy dochází nejčastěji k výskytu hepatocelulárního karcinomu.
Ve Filadelfii objevili Blumberg a jeho spolupracovníci u dvou hemofiliků
v roce 1965 protilátku, která reagovala s antigenem v séru. Tento antigen dostal
název australský antigen (HBsAg), protože byl objeven v séru původního
obyvatele Austrálie. Později bylo zjištěno, že HBsAg svědčí o přítomnosti akutní
nebo chronické infekce HBV. V roce 1986 se zavedlo povinné očkování
u zdravotnického personálu. Do té doby byl výskyt VHB především
ve zdravotnictví.(2)(14)
Mezi endemické oblasti patří Afrika, Asie, Aljaška, Grónsko a některé
oblasti Jižní Ameriky.
Odhaduje se, že ročně vzniká 50mil. nových případů. Prevalence
chronické VHB je rozdílná. Nejvyšší je u původních obyvatel Austrálie
a původních obyvatel Aljašky. V České republice bylo v roce 2003 hlášeno 370
případů onemocnění, ale k roku 2012 se už jednalo o 154 onemocnění. (22)
Původcem je malý obalený DNA virus patřící do skupiny Hepadnaviridae.
Zdrojem je nemocný člověk nebo nosič. Přenos je uskutečněn krví – v minulosti
transfúze a hemodialýza, v současnosti tetování a piercing, sexuálním stykem,
vertikální z matky na dítě. Inkubační doba je 50‐180 dní. (9)
Klinické příznaky jsou těžší a mají delší průběh než u VHA. Kromě
gastrointestinálních obtíží jsou časté příznaky chřipkové a kloubní. Dochází
k výraznému syndromu intrahepatální cholestázy.(15)
Preventivním opatřením je očkování s celoživotní protekcí. Očkování je
povinné u zdravotnického personálu. Doporučené je osobám v riziku –
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cestovatelé, narkomané, promiskuitní osoby, policisté, hasiči. Dodržování
hygienických standardů. Zjištění a vyloučení nosičů HBsAg z dárcovství krve.
Represivním opatřením je izolace akutně nemocného na infekčním oddělení a
karanténní opatření v ohnisku nákazy. (6)(7)

4.5 Žlutá zimnice
Jedná se o život ohrožující akutní virové hemoragické onemocnění.
Při onemocnění dochází k selhávání ledvin, krvácivým poruchám a poškození
jater, projevující se výskytem žloutenky. Právě díky výskytu žloutenky, získalo
toto onemocnění označení „žlutá“.
V roce 1648 byla prvně zaznamenána epidemie na poloostrově Yucatan
v Mexiku. Virus byl importován infikovanými otroky z Afriky.
V roce 1880 byla inženýrem Lessepsem zahájena stavba Panamského
průplavu. Žlutá zimnice spolu s malárií se staly překážkou při prokopávání
Panamského průplavu. Obě nemoci natolik decimovaly počty pracujících dělníků,
že v roce 1888 musely být práce ukončeny. O život přišlo 20 000 dělníků. V roce
1900 byla odhalena úloha komárů, kteří se účastní při přenosu nemoci. Po tomto
zjištění se začaly vysoušet bažiny, pálit podrosty a aplikovat insekticidní oleje do
komářích líhnišť. Po této asanaci mohl být Panamský průplav v roce 1913
dobudován.
Živá oslabená vakcína kmene 17B vznikla ve 30. letech minulého století,
ale pravidelná imunizace osob v riziku byla zavedena o 60 let později.
Žlutá zimnice se vyskytuje ve Střední Americe, v rovníkových oblastech
Jižní Ameriky a Afriky. V Africe jsou endemické oblasti mezi 15° s.š. a 10° j.š.
V České republice nebyl za posledních dvanáct let zaznamenán jediný
případ výskytu tohoto onemocnění. Je to dáno tím, že žlutá zimnice je jedinou
infekční nemocí, u které bylo zavedeno povinné očkování, které je zaznamenáno
do tzv. Mezinárodního očkovacího průkazu (MOP). Cestovatel musí být povinně
očkován při cestách, jak do endemických oblastí, tak i při tranzitu v oblasti
s výskytem žluté zimnice. Seznam zemí, vyžadující MOP, je každoročně
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aktualizován a je uveden v materiálech Světové zdravotnické organizace (WHO).
Při primovakcinaci vzniká ochrana kolem 10. dne po aplikaci a přetrvává 10. let,
kdy se poté provádí přeočkování. Příčinou odmítnutí vstupu do země nebo
nařízení k doočkování může být neprovedené povinné očkování. (1)
Původcem je arbovirus řazený do rodu Flavivirus (čeledi Flaviviridae),
který je málo rezistentní vůči chemickým a fyzikálním vlivům.
Z epidemiologického hlediska jsou u tohoto onemocnění rozlišovány
dvě formy nákazy.
 U džunglové formy jsou rezervoárem zejména opice, které žijí na
zemi a v korunách stromů. Přenašeči viru jsou komáři různých
druhů. V pralesech Jižní Ameriky je virus nemoci přenášen na
opice komáři druhu Haemogogus.
 U městské formy je zdrojem nákazy nemocný člověk v období
virémie a přenašečem je komár Aedes aegypti. Na člověka je virus
přenášen samičkami, zejména v noci při sání krve. Nakažený
přenašeč je nakažlivý celý život.
Inkubační doba je v rozmezí 3-6 dnů. Onemocnění probíhá ve dvou
stádiích. První stádium je typické svými náhlými klinickými příznaky, jako jsou
horečka, třesavka, únava, slabost, bolest zad, nauzea a zvracení. V prvním dnu
nemoci horečka dosahuje 40°C a je doprovázena bradykardií (Fagetovo
znamení). Při tzv. červeném stádiu nemoci má nemocný tmavě zarudlý jazyk,
je neklidný a má začervenalé spojivky. Druhé stádium nastupuje po krátké úlevě
s přechodným poklesem teploty. Celkový stav se zhoršuje. Dochází ke krvácení
do trávicího traktu, kůže a dutiny ústní. Nemocný zvrací natrávenou krev,
ale zároveň se objevuje meléna. Postupně se rozvíjí příznaky poškozujících se
ledvin s ikterem (tzv. žluté stádium). Smrtnost v endemických oblastech je kolem
15%, zatímco u nemocných neendemických zemí dosahuje až 50%. (9)(13)
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Nákaza se vyskytuje s přírodní ohniskovostí, jejíž koloběh lze jen velmi
obtížně zastavit. Pouze vhodnými epidemiologickými opatřeními lze zajistit,
aby nedocházelo k výraznému výskytu počtu nákaz.
Preventivní opatření spočívají v povinném očkování (protekce 10let),
dezinsekci letadel a lodí, karanténě opic po dobu 7 dnů přivezených ze zemí,
kde je výskyt uvedeného onemocnění a hubení komárů v endemických
oblastech. Mezi represivní opatření je řazeno povinné mezinárodní hlášení,
urychlená

hospitalizace

pacienta,

eliminace

výskytu

přenašečů

v okolí

nemocného a zabezpečení krve a jiných tekutin pacienta.(15)(5)(2)

4.6 Horečka dengue
Akutní horečnaté onemocnění, které je známo i pod anglickým označením
breakbone fever - „horečka lámající kosti“ - vyjadřuje úpornou bolest končetin.
Po hepatitidě A je druhou nejčastěji importovanou virovou nákazou v Evropě.(5)
V roce 1779 propukla epidemie v Djakartě. Původce infekce a způsob
přenosu však byly objasněné až začátkem 20. století. Za druhé světové války se
stala horečka dengue na základnách v Pacifiku: Havaj, Nová Kaledonie, Nové
Hebridy hlavním zdravotním problémem. V roce 1928 v Řecku onemocnělo
za několik měsíců 80-90% obyvatelstva.
Nárůst případů byl zaznamenaný zejména v 60. letech 20. století a od té
doby se rizikové oblasti tohoto onemocnění neustále rozšiřují. Za hlavní příčiny
jsou považovány migrace populace, vyšší počet populace, expanze turizmu,
hromadění odpadů a klimatické oteplování. Vyšší teplota, období dešťů a s tím
spojená vlhkost vzduchu umožňuje moskytům přežívat i v nadmořských výškách
nad 1800 metrů.
Horečka dengue je nemoc tropických a subtropických oblastí Asie, Afriky,
střední a jižní Ameriky. Po malárii je to nejčastějším komárem přenášená nákaza,
a proto je nutné na to pomýšlet vždy, když se při horečnatém onemocnění
po návratu z tropů vyloučí malárie. (1)(2)(9)
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Každoročně dengue postihne 50 až 100 miliónů osob, a proto je
nejzávažnější arbovirovou nákazou. V ČR se tato nákaza vyskytuje jako import.
Od roku 2001 se zvyšuje počet hlášených případů toho onemocnění. V roce 2001
byly v ČR zaznamenány 4 případy onemocnění, avšak v roce 2012 se již jednalo
o 29 onemocnění. (16)(23)
Původcem je virus ze skupiny flavivirů. Virus se vyskytuje ve 4 sérotypech.
Tato nemoc je přenášena komáry rodu Aedes (Aedes aegypti). Zdrojem je tedy
člověk a infikovaný komár.
Inkubační doba je 3-14 dní, nejčastěji 5-9dní.
V klinickém obraze rozeznáváme klasickou formu, hemoragickou horečku
a šokový syndrom dengue. Klasická forma je charakteristická svým náhlým
začátkem, kdy horečka trvá 3-5 dní. Dochází k bolesti hlavy, svalů, kloubů,
nechutenství, zvětšení lymfatických uzlin. U hemoragické horečky jsou přítomny
petechiální krvácivé projevy až epistaxe do zažívacího traktu. U šokového
syndromu dochází k hypovolemii a poklesu tlaku. Při nedostatečné léčbě
posledních dvou forem je smrtnost 40-50%.
Preventivní opatření spočívá především v hubení komárů, používání
ochranných oděvů, repelentů a moskytiér. Doposud neexistuje účinná vakcína.
V represivním opatření se izoluje pacient, vyšetří osoby, které pobývali v okolí
pacienta.(15)(5)

4.7 Cholera
Cholera je velmi nebezpečné průjmové onemocnění. Mezi endemické
oblasti patří jižní a jihovýchodní Indie, ale díky pandemiím docházelo od
19.století k rozšiřování cholery do jiných oblastí světa – Afriky, Jižní Ameriky.
Prvních šest pandemií byly způsobené klasickým typem Vibrio cholerae.
Sedmá pandemie cholery byla vyvolána biotypem El Tor. V Evropě se vyskytuje
jako importované onemocnění.(5) V České republice se toto onemocnění
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vyskytuje velmi vzácně. Pouze dva případy importované cholery byly zachyceny
v roce 2002. (1)
Původcem běžného onemocnění je gramnegativní mikrob Vibrio cholera
řádu Vibrionales, třídy Gammaproteobacteria. Tvoří enterotoxin, jenž se váže na
epitel tenkého střeva. Dochází ke zvýšené sekreci vody a ztrátě elektrolytů.
Zdrojem onemocnění je kontaminovaný led, voda a potraviny. Z potravin
jsou

to

nejčastěji

„plody

moře“,

které

nebyly

dostatečně

teplené

upraveny.(16)(6)
Ideálním prostředím pro šíření cholery je znečištěná pomalu tekoucí
voda, kontaminovaná potravina a člověk vylučující vibria v průběhu nemoci
i v rekonvalescenci.(1)(16)
Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 1-5dní.
Klinické příznakem je náhlý vodnatý průjem s charakteristickým vzhledem
rýžové vody a rybím zápachem. Průjmu může předcházet zvracení, kde chybí
nevolnost. Nemocný netrpí horečkami. V důsledku rychlé dehydratace
a následné ztrátě elektrolytů dochází ke svalovým křečím, tachykardii, hypotenzi
a studené periférii. U infekce vyvolané biotypem El Tor můžou klinické příznaky
probíhat asymptomaticky nebo jako mírný až středně těžký průjem. (5)(10)
Preventivní opatření je zvýšení a zabezpečení osobní i celkové hygieny
a zásobování pitnou vodou. Očkování proti choleře chrání 2 roky a zároveň před
nemoci způsobené enterotoxigenním E.coli (na dobu 6. měsíců).
Represivní opatření je hlášení onemocnění, izolace nemocného
a ohnisková dezinfekce, aktivní vyhledávání a karanténa osob, které byly ve styku
s nemocným. (2)
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5. PRAKTICKÁ ČÁST
5.1 Metodika výzkumu
Praktickou část jsem prováděla formou dotazníkového šetření v období
únor až duben 2014. Dotazníkem bylo osloveno 108 osob. O vyplnění dotazníku
jsem požádala klienty v centru cestovní medicíny v Praze, v ordinaci praktického
lékaře v Čelákovicích na Praze-východ a okruh přátel. V centru cestovní medicíny
poskytnou potřebné informace a zajistí očkování. Praktický lékař nemá zcela
úplné znalosti cestovní a tropické medicíny, jako je tomu v odborně
specializovaných pracovištích, ale je důvěryhodně známou zdravotnickou osobou
pro klienta. Praktický lékař by měl být schopen poskytnout některá základní
a obecná doporučení a doporučit cestovateli návštěvu právě specializovaného
pracoviště.
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké je celkové povědomí
respondentů o zdravotních rizicích a preventivních opatření před infekčními
onemocněními při odjezdu do zahraničí. Zda je zájem o informovanost dán
věkem, pohlavím nebo vzděláním.

5.2 Dotazník
Dotazník cestovatelům do zahraničí
(pro účely výzkumu bakalářské práce)
Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká Vašeho
vycestování do zahraničí. Veškeré údaje jsou anonymní. Zaškrtněte prosím vždy jen
jednu odpověď.
1. Muž - Žena
2. Věk: ………………………………………………
3. Nejvyšší dokončené vzdělání:
- Základní
- Vyučen(a)
- Vyučen(a) s maturitou
- Střední s maturitou
- Vyšší odborná škola
- Vysokoškolské
4. Cílové země Vaší cesty:
……………………………………………………………………………………
5. Předpokládaná délka pobytu:
……………………………………………………………………………………
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6. Důvod Vaší cesty:
- Služebně
- Soukromě (turistika)
- Jiné
7. Znáte rizika infekčních onemocnění, která Vás mohou ohrozit při cestování?
ANO – NE
8. Kdo Vám doporučil očkování:
- Vlastní iniciativa
- Doporučení lékaře
- Doporučení zaměstnavatele
- Jiné
9. Víte, která očkování jsou povinná do Vaší cílové země?
ANO - NE
10. Myslíte si, že očkování je plně dostačující, aby Vás zcela ochránilo před
vznikem infekčního onemocnění?
ANO - NE
11. Myslíte si, že stoupá počet importovaných infekčních onemocnění v ČR?
ANO - NE
12. Uveďte infekční onemocnění, která jste prodělal(a) při Vašich minulých
cestách do zahraničí.
……………………………………………………………………………………

13. Jaké jsou podle Vás příčiny šíření infekčních nemocí ve světě?
………………………………………………………………………………
Děkuji Vám za ochotu při vyplnění dotazníku.
Petra Vrabcová, studentka 3. lékařské fakulty UK v Praze
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5.3 Vyhodnocení
Graf 1. Pohlaví respondentů

Zastoupení respondentů bylo 64% žen a 36% mužů. Z uvedeného grafu
vyplývá, že ženy byly zastoupeny ve vyšším počtu než muži.
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Graf 2. Věková kategorie respondentů

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvyšší zájem o cestování a s ním spojené
informace o rizicích infekčních onemocnění měla věková kategorie 20-29 let
(61%). Druhou nejvíce zastoupenou věkovou kategorií byla 50+ (14%). Shodný
počet měly věkové kategorie 15-19 (9%) a 30-39 (9%). Poslední byla kategorie
40-49 (7%).
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Graf 3. Nejvyšší dokončené vzdělání respondentů

Zastoupeny byly všechny stupně vzdělání: nejvíce střední s maturitou
(51%), poté následovaly vysokoškolské (33%), základní (7%), vyšší odborná škola
(6%), vyučen(a) s maturitou (2%) a poslední vyučen(a) (1%).

Z uvedeného výsledku lze konstatovat, že vzdělání má pozitivní vliv na
zájem o informovanost rizik infekčních onemocnění. Nevyšší zájem měli lidé,
kteří dosáhli středního vzdělání s maturitou.
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Graf 4. Cílový kontinent respondentů

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejčastější cílovou destinací respondentů
je Evropa (55%), poté Afrika (17%), Asie (14%), Amerika (10%) a jako poslední je
Austrálie (4%).

Mezi nejčastěji navštěvovaná místa Evropy patří: Chorvatsko, Itálie, Francie,
Španělsko, Anglie.
Dále navštěvovaná místa Asie patří: Thajsko, Čína, Japonsko, Indonésie, Spojené
arabské emiráty.
Oblíbené destinace respondentů v Africe jsou Egypt, Keňa, Tunisko.
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Graf 5. Předpokládaná délka pobytu respondentů v dané destinaci

Většina dotázaných respondentů se rozhodla strávit pobyt ve vybrané
destinaci 14 dní (33%). Oblíbené byly také pobyty na dobu 7 dní (16%) a jednoho
měsíce (14%). Malá část respondentů stráví ve vybrané destinaci více jak
2 měsíce (9%) až 2 roky (2%) z důvodu studia nebo získání pracovní zkušeností
v zahraničí. Zájem je také pouze o zájezdy na prodloužený víkend (2%) nebo jen
na 5 dní (6%), kdy se respondeti vydávají pouze na krátké poznávací zájezdy.
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Graf 6. Důvod cesty respondentů

85% se vydává do zahraničí soukromě za účelem turistiky
8% se vydává do zahraničí na služební cestu
7% se vydává do zahraničí z jiného důvodu než v předchozích dvou skupinách
respondentů

Z grafu vyplývá, že většina respondentů (85%) se vydává do zahraničí
soukromě za účelem dovolené a turistiky. Jiné důvody cesty byly studium
a získání pracovní zkušeností v zahraničí.
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Graf 7. Znalost respondentů o rizikách infekčních onemocnění v dané destinaci

73% respondentů uvedlo, že znají všechna rizika infekčních onemocnění v dané
destinaci
27% respondentů uvedlo, že neznají všechna rizika infekčních onemocnění
v dané destinaci

Z grafu vyplývá, že převážná většina respondentů (73%) si je plně vědoma
všech rizik spojených s výskytem infekčních onemocnění, která je mohou ohrozit
při zahraničních pobytech.
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Graf 8. Doporučení nechat se očkovat

44% respondentů uvedlo, že se nechávají očkovat z vlastní iniciativy
29% dotázaných respondentů uvedlo, že mají jiné důvody k očkování
20% respondentů uvedlo, že se nechávají očkovat na doporučení lékaře
7% respondentů uvedlo, že se nechávají očkovat na doporučení zaměstnavatele

Z grafu vyplývá, že převážná většina respondentů (44%) má vlastní zájem
na tom, aby se nechali očkovat. Jiné důvody očkování byly doporučení známých,
rodiny a reklamní kampaně podporující očkování.
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Graf 9. Znalost respondentů o povinnosti očkování do cílové destinace

55% uvedlo, že si nejsou vědomi povinných očkování do cílové destinace
45% uvedlo, že jsou si vědomi povinných očkování do cílové destinace

Z grafu vyplývá, že většina respondentů si není vědoma toho, jaká jsou
povinná očkování pro ně důležitá.
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Graf 10. Názor respondentů na to, zda je očkování plně dostačující, aby zcela
ochránilo před vznikem infekčních onemocnění

66% uvedlo, že očkování není plně dostačující, aby zcela ochránilo před vznikem
infekčních onemocnění
34% uvedlo, že očkování je plně dostačujícím preventivní opatřením, a proto tedy
není zcela nezbytné dodržovat další preventivní opatření

Z grafu vyplývá, že očkování je důležité, ale není plně dostačujícím
preventivním faktorem, který zcela ochrání očkovaného člověka před vznikem
infekčních onemocnění. Pro předcházení vzniku jakéhokoliv infekčního
onemocnění, je tedy potřebné, aby byla dodržena všechna preventivní opatření.
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Graf 11. Názor respondentů na to, zda stoupá počet importovaných infekčních
onemocnění v ČR

74% uvedlo, že stoupá počet importovaných onemocnění (např. malárie, horečka
dengue)
26% uvedlo, že nestoupá počet importovaných onemocnění

Z grafu vyplývá, že respondenti jsou si vědomi stoupajícího se počtu
importovaných infekčních onemocnění v ČR.
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Graf 12. Infekční onemocnění, která respondenti prodělali při jejich minulých
cestách do zahraničí

78% neměli žádné onemocnění
18% měli cestovatelský průjem
3% měli horečku Dengue
1% prodělalo Malárii

Z uvedeného grafu vyplývá, že většina respondentů (78%) se vrátila ze
zahraniční cesty bez jakýchkoliv infekčních onemocnění, díky dodržení
preventivních opatření jako jsou očkování a správné hygienické návyky.

43

Graf 13. Příčina šíření infekčních onemocnění ve světě

Z uvedeného grafu vyplývá, že nejčastějšími příčinami šíření infekčních
onemocnění ve světě jsou hygienické důvody (45%) – nedostatečnost,
nedodržování, nedbalost. Dalšími důvody jsou:
 cestování (19%) – migrace populace, vyšší využitelnost letecké dopravy,
 nedostačená informovanost (19%) – nezájem o preventivní opatření,
 neočkovanost (8%) – odmítání očkování, nedostatečná lékařská péče,
neexistence očkovacích vakcín na všechna onemocnění,
 nechráněný pohlavní styk (7%),
 2% respondentů nevědělo, co může být příčinou šíření onemocnění.

Vyhodnocení
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 108 osob v průměrném věku
25,5 let. Počet dotazovaných žen byl vyšší než počet mužů. Lze tedy říci, že ženy
jsou zodpovědnější v zjišťování potřebných informací před cestou do zahraničí.
Pozitivním výsledkem je, že respondenti znají rizika infekčních onemocnění
a nechávají se z vlastní iniciativy očkovat. Ale i přes toto opatření jsou si vědomi,
že je nutné dodržovat i další preventivní opatření.
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6. Diskuze
I když se mého dotazníkového šetření zúčastnilo pouze 108 lidí, zjistila
jsem, že zájem o informovanost o zdravotních rizicích a preventivních opatření
před infekčními onemocněními při odjezdu do zahraničí, měly především ženy.
Celkem ženy tvořily 64% ze všech dotázaných. Průměrný věk respondentů se
pohyboval kolem 25,5 roku. Nejvíce respondentů mělo jako nejvyšší dokončené
vzdělání střední s maturitou. Lze tedy říci, že vzdělání má vliv na informovanost
o zdravotních rizicích a preventivních opatření před vycestováním do zahraničí.
Nejčastější předpokládanou délkou pobytu v zahraničí bylo 14dní. Z tohoto
zjištění je tedy patrné, že se v 85% jedná o dovolenou v některém z hotelů. Proto
by se někdo mohl domnívat, že riziko infekčních onemocnění nehrozí, když je
přeci v bezpečí hotelu. Ale respondenti tohoto dotazníkového šetření jsou si
vědomi, že rizika infekčních onemocnění hrozí všude a správně uvedli, jaké jsou
hlavní příčiny šíření infekčních onemocnění ve světě. Důkazem je také to, že 78%
respondentů uvedlo, že neměli žádné onemocnění při jejich minulých cestách do
zahraničí.
Myslím si, že i přes velmi dobré znalosti dotazovaných, celkové znalosti
lidí o možnostech prevence a hrozících zdravotních rizicích v oblasti šíření
infekčních onemocnění by měly být více propagovány. Protože nejen v České
republice, ale na celém světě dochází k nárůstu počtu importovaných
onemocnění a rozšiřování endemických hranic u některých infekčních
onemocnění. Centra cestovní medicíny a i praktičtí lékaři poskytují informace
a zajišťují potřebná očkování. Ale kolik lidí tuto možnost využije, když se chystá
vycestovat do zahraničí? Proto si myslím, že by například cestovní kanceláře ve
svém propagačním materiálu o dovolené měly více informovat o zdravotních
rizicích, která jsou pro danou destinaci typická. Další možností je také to, aby
cestovní kancelář úzce spolupracovala s centry cestovní medicíny.
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7. Závěr
Infekční onemocnění vždy byly a budou součástí lidstva. Poznatky
posledních dvou století však umožnily dokonalejší studium infekčního procesu
a původce nemoci. Nemoci, které trápily lidstvo na počátku 20. století, jsou dnes
ve většině případů úspěšně léčeny ve spolupráci s primární prevencí proti
nákaze. Avšak mění se spektrum nemocí. Vznikají nová onemocnění a jsou lépe
detekovány nemoci, u kterých se v minulosti nevědělo, jaká jejich příčina.
Využitím dotazníkového šetření bylo zjištěno, že informovanost lidí je
klíčovým faktorem pro zabránění šíření infekčních nemocí. Svou nedílnou
součástí je však také špatná ekonomická situace rozvojových zemí. Tyto země
jsou ale podporovány humanitárními akcemi z celého světa.
Lidé, kteří cestují do rizikových zemí, by tedy neměli podceňovat znalost
prevence, očkování, správné hygieny atd. Před vycestováním by si lidé měli zjistit
veškeré dostupné informace týkající se cílové destinace. Jaká je dostupnost
zdravotní péče nebo právě povinná a doporučená očkování. Proto by bylo
vhodné, aby lidé navštívili centra cestovní medicíny nebo svého praktického
lékaře. Danou problematikou by se měli více zabývat cestovní kanceláře ve svém
katalogu o dovolené, kde by více informovali o zdravotních rizicích, která jsou pro
danou destinaci typická.
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8. Souhrn
V bakalářské práci jsou uvedeny faktory ovlivňující vznik epidemií, proces
šíření nemocí, protiepidemická opatření, způsob hlášení infekčních onemocnění.
U vybraných infekčních onemocnění, která cestovatel může získat při pobytu v
zahraničí, jsem se zabývala jejich historií, původcem, přenosem, inkubační
dobou, zdrojem, klinickými příznaky, preventivními a represivními opatřeními.
Cílem praktické části práce bylo zjistit, jaké je celkové povědomí
respondentů o zdravotních rizicích a preventivních opatření před infekčními
onemocněními při odjezdu do zahraničí. Zda se aktivně zajímají o očkování,
zdravotní rizika a jaký je podle nich názor na příčinu šíření nemocí.
Z výsledků dotazníkového šetření vyšlo najevo, že znalost respondentů
o této problematice je velmi dobrá. Celková informovanost lidí o epidemiologii
nemocí je podstatnou součástí toho, aby nedocházelo k zvyšování počtu
importovaných onemocnění.
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9. Summary
In the bachelor's work are given the factors affecting the emergence of
epidemics, spread of diseases, infection control measures, method for reporting
infectious diseases. For selected infectious diseases that a traveler can get a stay
abroad, I have dealt with their history, the originator, the transmission,
incubation period, source, clinical signs, preventative and repressive measures.
The aim of the practical part of the thesis was to find out, what is the
overall awareness of respondents about the health risks and preventive
measures against infectious diseases at departure abroad. Whether actively
interested of vaccination, health risks and what is in their opinion on the cause of
the spread of the disease.
The results of the questionnaire investigation, it became clear that the
knowledge of the respondents on this issue is very good. Total awareness of the
people about the epidemiology of the diseases is an essential part of it, in order
to avoid increasing the number of imported diseases.
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