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Mimořádné vydání – informace o žloutence typu A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení klienti, přátelé a příznivci Fokusu, 

V červencovém čísle měsíčníku jsme vás informovali o tom, že se v STD objevila během měsíce 

června žloutenka typu A. Rádi bychom vám tuto situaci více přiblížili a poukázali na správnou 

prevenci proti nákaze, proto jsme se rozhodli vydat toto mimořádné číslo. 

Eliška 

 

 

 

 



Začátkem června se v STD objevil jeden z klientů, který nás následně informoval, že byl nakažen 

žloutenkou typu A. Tento klient je momentálně v lékařské péči a od zjištění nákazy STD vícekrát 

nenavštívil. V minulém týdnu přišli do STD pracovníci z krajské hygienické stanice, kteří celou 

situaci zmapovali. Riziko nakažení je minimální, přesto kdybyste na sobě pozorovali jakékoli 

příznaky (jaké to jsou, si přečtěte níže) tohoto onemocnění, ihned nás informujte. 

Žloutenka typu A se přenáší takto: 

Pro žloutenku typu A je typický tzv. fekálně-orální přenos. Virus se z organismu vylučuje stolicí a 

může být přenesen přímo, např. špinavýma rukama od osoby k osobě, nebo nepřímo 

kontaminovanou vodou, potravinami či dalšími znečištěnými předměty. 

Inkubační doba žloutenky je 16-50 dnů. Onemocnění ve svém začátku může probíhat jako 

chřipkové onemocnění – rýma, kašel, únava, malátnost, přetrvávající zvýšené teploty, 

nechutenství, bolesti břicha často v pravé polovině pod žebry, zvracení, průjem, bolesti kloubů, 

někdy nejrůznější prchavé vyrážky na kůži, svědění kůže. 

Po odeznění teplot (většinou po týdnu) se objeví žluté zabarvení spojivek, sliznice dutiny ústní a 

posléze kůže, moč je tmavá, stolice našedlá. Někdy se ale žluté zabarvení kůže nemusí objevit a 

teprve kontrolou jaterních testů (hodnoty jsou zvýšené) se odhalí podstata potíží. 

 

PREVENCE 

Připomínáme, že nejdůležitějším preventivním opatřením je dodržování základních zásad 

osobní hygieny, a to mytí rukou po použití WC, vždy před konzumací stravy a po příchodu z 

venku. Vzhledem ke zvýšenému výskytu žloutenky doporučujeme i provádění dezinfekce rukou 

dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem. Je zcela nevhodné např. pít z jedné lahve, společně 

ukusovat svačinu, dělit se o společnou cigaretu, společně kouřit vodní dýmku a provádět další 

podobné činnosti. Nemalý význam má i mytí ovoce a zeleniny před konzumací.  

Další možnou prevencí je očkování proti žloutence typu A, které po podání 2 dávek dlouhodobě 

chrání před nákazou. Očkování se lze podrobit u ošetřujícího lékaře či v očkovacích centrech 

Karlovarského kraje na vlastní žádost, za úhradu.  



 

Vzhledem k nastalé situaci se program společného vaření z důvodu bezpečnosti přes dobu 

prázdnin ruší. Velice se všem omlouváme. Bude samozřejmě probíhat náhradní program. 

Upravený program je součástí tohoto čísla.  K vaření se opět vrátíme v září  

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

6. - 10.7. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 
Pondělí STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 
Úterý Nestrukturovaný program Dokument Společenské hry   Nestrukturovaný program 
Středa Nestrukturovaný program Šité brože – výroba štěstíček Nestrukturovaný program 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Pracovní dílna Čtení   Nestrukturovaný program 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid Zahradničení   Nestrukturovaný program 

  
13. -
17.7. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program Pracovní dílna Nestrukturovaný program 

Úterý Nestrukturovaný program 
Výtvarná 

dílna Čtení   Nestrukturovaný program 
Středa Nestrukturovaný program Šité brože – výroba štěstíček Nestrukturovaný program 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Zpívání Trénink kogn.fcí   Nestrukturovaný program 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid, vycházka Nestrukturovaný program 

  
20.-
24.7. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program 
Trénink kognitivních funkcí a 

zpívání Nestrukturovaný program 

Úterý Nestrukturovaný program 
Výtvarná 

dílna Společenské hry   Nestrukturovaný program 
Středa Nestrukturovaný program Šité brože – výroba štěstíček Nestrukturovaný program 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Pracovní dílna Trénink kogn.fcí   Nestrukturovaný program 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid  Vycházka   Nestrukturovaný program 

  
27.-
31.7. 8:00 - 10:00 10:00 - 14:00 14:00 - 16:00 

Pondělí Nestrukturovaný program Společenské hry Nestrukturovaný program 

Úterý Nestrukturovaný program 
Výtvarná 

dílna Trénink kogn.fcí   Nestrukturovaný program 
Středa Nestrukturovaný program Šité brože – výroba štěstíček Nestrukturovaný program 
Čtvrtek Nestrukturovaný program Pracovní dílna Společenské hry   Nestrukturovaný program 
Pátek Nestrukturovaný program Úklid  Vycházka   Nestrukturovaný program 

Změna programu vyhrazena! 


