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V prvním èísle máte mo�nost se seznámit se
samotnou organizaèní strukturou ZÚ. Pøipravili
jsme pro Vás nabídku Centra hygienických labo-
ratoøí, která i pro Vás, zdravotnické pracovníky,
mù�e být atraktivní, dále èlánek vìnující se opomí-
jenému riziku spojeného s cestováním a v nepos-
lední øadì nabízíme pohled imunologa na
problematiku zánìtu.

Vìøíme, �e Vás náš zpravodaj zaujme a tìšíme
se na Vaše pøipomínky, názory a podnìty na
adrese .

Za redakèní radu Zpravodaje
Èerven 2005 Mgr. Hana Fránková
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Vá�ení a milí kolegové, pøedkládáme Vám první èíslo zpravodaje Centra mikrobiologie, parazitologie
a imunologie Zdravotního ústavu v Ostravì s cílem seznamovat Vás takto s novinkami a aktuálními
problémy, kterými se naše specializovaná pracovištì zabývají, s projekty, na její� realizaci se podílíme,
ale zejména s nabídkou prohloubení naší spolupráce.

Centrum mikrobiologie, parazitologie a imunologie



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì je zdravotnické zaøízení øízené Ministerstvem zdravotnictví ÈR. Zdravotní ústav
poskytuje slu�by na úseku ochrany veøejného zdraví.

- provádí vyšetøování a mìøení slo�ek �ivotního a pracovní-
ho prostøedí, vlastností výrobkù a potravin, vyšetøování
biologického a klinického materiálu
- pøipravuje podklady pro èinnost orgánù ochrany veøejného
zdraví
- provádí monitorování zdravotního stavu obyvatelstva
a faktorù �ivotních a pracovních podmínek
- zpracovává podklady pro hodnocení a øízení zdravotních
rizik
- podílí se na provádìní místních programù ochrany a pod-
pory zdraví
- poskytuje poradenské a další slu�by v oblasti ochrany
veøejného zdraví
- provádí oèkování
- je zapojen do krizového øízení zdravotnictví a plní úkoly

stanovené integrovaným záchranným systémem ÈR
- spolupracuje se Státním zdravotním ústavem, ostatními
zdravotními ústavy, orgány ochrany veøejného zdraví,
vìdeckými institucemi a vysokými školami
- podílí se na programech Svìtové zdravotnické organizace
a projektech EU, aktivnì spolupracuje se Spoleèností pro
environmentální chemii a toxikologii (SETAC)
- ve Zdravotním ústavu pracuje 7 národních referenèních
laboratoøí

Èinnost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravì je
zamìøena na práci pro státní orgány i na poskytování
komplexních placených slu�eb soukromým subjektùm
a široké veøejnosti.

ZMÌNA STRUKTURY HS
Jen málokdo zaregistroval, �e od 1.1.2003 došlo k rozdìlení KHS (Krajská hygienická stanice) a OHS (Okresní

hygienická stanice) na samostatné subjekty. Proto bychom Vám rádi pøiblí�ili "novì" vzniklou instituci ZÚ Ostrava
a její strukturu.

Poskytování slu�eb: chemická vyšetøení, mìøení fzikálních
faktorù, mikrobiologická vyšetøení, parazitologická vyšetøení
alergologická vyšetøení (autovakcíny), vyšetøení v centru
pracovního lékaøství, imunologická a alergologická ambu-
lance, oèkování, poradny...

Výkon státní správy a státního zdravotního dozoru.
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STRUKTURA ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU (ZÚ) SE SÍDLEM V OSTRAVÌ

KHS Ostrava, OHS Karviná
OHS Frýdek-Místek, OHS Bruntál

OHS Opava, OHS Nový Jièín

Zdravotní ústav se sídlem v OstravìZdravotní ústav se sídlem v Ostravì
se pøedstavujese pøedstavuje

øeditel
RNDr. Petr Hapala



ÈINNOST ODBORNÝCH CENTER ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU SE SÍDLEM V OSTRAVÌÈINNOST ODBORNÝCH CENTER ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU SE SÍDLEM V OSTRAVÌ

Centrum hygienických laboratoøí

Centrum pracovního lékaøství

Centrum mikrobiologie, parazitologie a imunologie

provádí vyšetøování a mìøení slo�ek �ivotního a pracovního
prostøedí, zejména chemické, mikrobiologické a biologické
rozbory a mìøení fyzikálních škodlivin, vèetnì jejich odbor-
ného hodnocení. V centru pracuje Národní referenèní labo-
ratoø pro perzistentní organické slouèeniny a Národní refe-
renèní laboratoø pro mìøení a hodnocení prašnosti v dolech.

poskytuje komplexní pracovnì lékaøskou péèi pro zamìst-
nance rùzných firem pracujících na rizikových a neriziko-
vých pracovištích a poradenskou a expertizní èinnost
v oboru pracovního lékaøství. Zajiš�uje vysoce specializova-
né slu�by v oblasti fyziologie a ergonomie práce. Souèástí
centra je i Národní referenèní laboratoø pro fyziologii práce.

provádí na �ádost ošetøujících lékaøù a hygienické slu�by
vyšetøení biologického materiálu a to zejména z oblasti
klinické mikrobiologie, virologie, imunologie, alergologie
a endokrinologie, parazitologie a zoologie. Podílí se na
interpretaci výsledkù pro vlastní klinickou diagnózu a vytváøí
podklady pro práci epidemiologù. Poskytuje ambulantní

slu�by v klinických oborech alergologie, imunologie a endo-
krinologie, pøipravuje bakteriální vakcíny. Oddìlení moleku-
lární genetiky se zabývá prùkazem genetických markerù
mikroorganismu ve vzorku.Provádí oèkování a poradenskou
slu�bu v oblasti AIDS. Ekotoxikologická laboratoø vyšetøuje
vzorky ze �ivotního prostøedí.

zamìøuje své aktivity na poradenské slu�by v oblasti veøej-
ného zdraví, napø. poradna zdravého �ivotního stylu, zdravé
vý�ivy, odvykání kouøení, mamologická poradna a další.
Centrum vytváøí, realizuje a koordinuje programy podpory
zdraví v rámci regionu. Pøipravuje podklady pro hodnocení
a øízení zdravotních rizik a rizik �ivotního prostøedí. Zpraco-
vává vìdeckovýzkumné projekty v oblasti sociálních aspektù
zdraví. Centrum koordinuje monitorování zdravotního stavu
obyvatelstva ve vztahu k �ivotnímu prostøedí a hodnotí
vybrané ukazatele zdravotního stavu.

se podílí na stanovení IT strategie rozvoje spoleènosti
a zajiš�uje IT podporu všech procesù v organizaci. Provádí
analýzy pomocí geografického informaèního systému (GIS).

Centrum veøejného zdraví

Centrum informaèních technologií
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CENTRUM MPI (MIKROBIOLOGIE, PARAZITOLOGIE A IMUNOLOGIE) ZÚ OSTRAVACENTRUM MPI (MIKROBIOLOGIE, PARAZITOLOGIE A IMUNOLOGIE) ZÚ OSTRAVA

Odbor mikrobiologie a parazitologie Ostrava - RNDr. V. Holec, tel.: 596 200 kl. 237
kl. 260

kl. 310
kl. 239

kl. 236
kl. 320

kl. 271
Odbor imunologie a alergologie Ostrava - RNDr. I. Lochman, CSc., tel.: 596 200 224

kl. 266
kl. 269

kl. 266
kl. 259

kl. 250
Odbor MPI Karviná - Mgr. H. Fránková, tel.: 596 318 499, 596 491 244

tel.: 596 491 675
tel.: 596 344 489

tel.: 596 318 499
Odbor MPI Bruntál - MUDr. A. Seidlerová, tel.: 554 774 155

tel.: 554 774 155
tel.: 554 774 155

Odbor parazitologie a DDD Nový Jièín - RNDr. E. Pazdziora, CSc., tel.: 596 709 049

Odbor parazitologie Frýdek-Místek, parazitologická a ekotoxikologická lab.- Mgr. J. Víchová, tel.: 558 601 453

Souèástí centra MPI jsou tyto národní referenèní laboratoøe:

- Oddìlení bakteriologie a mb technologie Ostrava - RNDr. D. Chmelaø,
- Oddìlení virologie Ostrava - MUDr. J. Januška,
- Oddìlení klinické mykologie Ostrava - RNDr. S. Dobiášová,
- Oddìlení pro diagnostiku mykobakterií Ostrava - MUDr. J. Kaustová,
- Antibiotické støedisko Ostrava - RNDr. E. Chmelaøová,
- Oddìlení parazitologie a lékaøské zoologie Ostrava - RNDr. Z. Dole�il,

- Oddìlení humorální imunity Ostrava - RNDr. A. Kloudová,
- Oddìlení bunìèné imunity Ostrava - RNDr. A. Lochmanová,
- Oddìlení molekulární genetiky - Mgr. J. Mrázek,
- Oddìlení imunomodulátorù Ostrava - RNDr. J. Rutová,
- Oddìlení klinické a preventivní imunologie Ostrava - MUDr. V. Novák,

- Oddìlení bakteriologie Havíøov - MUDr. M. Lvová,
- Oddìlení bakteriologie Karviná - MUDr. A. Grabowiecká,
- Oddìlení parazitologie a imunologie Karviná - Mgr. H. Fránková,

- Oddìlení lékaøské mikrobiologie Bruntál - MUDr. A. Seidlerová,
- Oddìlení parazitologie a DDD Bruntál - MUDr. A. Seidlerová,

- Oddìlení parazitologie a DDD Nový Jièín - RNDr. E. Pazdziora, CSc.

- Oddìlení parazitologie - tel.: 558 601 455
- Oddìlení ekotoxikologie - tel.: 558 601 465

- NRL pro anaerobní bakterie - RNDr. D. Chmelaø
- NRL pro arboviry - MUDr. J. Januška
- NRL pro M. kansasii - MUDr. J. Kaustová
- NRL pro vaginální trichomonózu - RNDr. E. Pazdziora, CSc.

Zástupce vedoucího centra MPI 224RNDr. I. Lochman, CSc., tel.: 596 200

Øeditel zdravotního ústavu 420RNDr. Petr Hapala, tel.: 596 200 - sekretariát
Zástupce øeditele a vedoucí centra MPI 237RNDr. V. Holec, tel.: 596 200
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ZÁNÌT - KOMPLEXNÍ ADAPTAÈNÍ REAKCE ORGANISMUZÁNÌT - KOMPLEXNÍ ADAPTAÈNÍ REAKCE ORGANISMU

Zánìt je reakce organismu na fyzikální, chemické nebo
biologické poškození bunìk a tkání. Jedná se o fylogenetic-
ky i ontogeneticky nejstarší obranný mechanismus vedoucí
k lokalizaci, likvidaci nebo vylouèení škodlivin a poškozené
tkánì a následné hojení. Vzhledem k tomu, �e primárnì je
imunitní systém zamìøen na rozlišení potenciálnì poškozu-
jících prvkù pøedevším infekèního pùvodu, je tedy zánìt
pøedevším úèinným prostøedkem obrany proti infekci a sou-
èástí protektivní imunity. Na druhé stranì, v dùsledku
abnormálního prùbìhu imunitní reakce, mohou buòky a me-
diátory zánìtu tkánì poškozovat a narušovat funkce rùz-
ných orgánù. S tìmito ne�ádoucími úèinky se setkáváme
zejména u alergických a autoimunitních onemocnìní, ale
jsou spojeny i s rozvojem nádorového bujení. Ve své pod-
statì je zánìt pøedevším fyziologickou obrannou reakcí na
zátì�, která narušila rovnováhu organismu a jeho úloha
spoèívá v opìtovném nastolení rovnová�ného stavu, resp.
udr�ení homeostázy (obr.1).

a ve svých úèincích se doplòují.
Zánìt je mo�no dìlit podle rùzných kritérií. Jedná-li se pou-

ze o místní odpovìï organismu vùèi poškození, mluvíme
o reakci lokální, v pøípadì celkové reakce organismu hovoøí-
me o reakci systémové. Ta mù�e nastat i bez lokálního
zánìtu. Pokud dojde k masivnímu proniknutí mikroorganis-
mu do krevního obìhu, tak se jedná o septický šok, anti-
genní podnìt neinfekèního charakteru zpùsobí šok anafy-
laktický.

Zánìt mù�e být akutní nebo chronický. Akutní zánìt zpra-
vidla odezní bez následkù, pøi chronickém zánìtu dochází
v�dy v urèité míøe k destrukci poranìné tkánì. Na rozdíl od
akutního zánìtu, který je mo�no pova�ovat za fyziologickou
obrannou reakci, je chronický zánìt obvykle ji� patologický.

Imunitní soustava sice hraje v zánìtlivé reakci zásadní
úlohu, není však jediná. V prùbìhu adaptace makroorganis-
mu na zátì�ovou situaci vyvolanou zánìtem se zapojuje
rovnì� systém nervový a endokrinní. Vzhledem k tomu, �e
z hlediska svých receptorových struktur je øada neuroendo-
krinních i imunitních reakcí úzce provázaná, podílejí se tyto
soustavy na udr�ení stálého vnitøního prostøedí spoleènì

Základní buòkou akutní zánìtlivé reakce, která se zároveò
dostává do místa zánìtu jako první, je neutrofilní leukocyt.
U chronického zánìtu se uplatòují pøedevším monocyty,
resp. makrofágy a lymfocyty. V místì zánìtu dochází k roz-
šíøení cév a zvýšené propustnosti kapilár, co� vede k rych-
lejšímu prùtoku krve, zarudnutí a zvýšení teploty. Na endo-
teliálních buòkách zanícených kapilár se zvyšuje exprese
adhezivních molekul, které zachycují neutrofily a monocyty.
Ty pak prostupují mezi buòkami endotelu do tkánì a migrují
do místa poškození (obr.2)

Obrázek 1. Porušení rovnová�ného stavu efektorových a regulaèních mechanismù imunitního
systému vedoucí k zánìtu.

Obrázek 2. Prostup leukocytù cévní stìnou za úèasti adhezivních molekul.

V dùsledku zvýšené prostupnosti kapilár se do místa zá-
nìtu dostávají i humorální slo�ky nespecifické imunity jako
je komplement, proteiny akutní fáze, ale i faktory krevního
srá�ení, zejména fibrinogen. V místì poškození se objevují
klasické projevy lokálního zánìtu jako jsou zarudnutí
(rubor), otok (tumor), bolestivost (dolor) a zvýšení místní
teploty (calor). Následnì mù�e dojít k posti�ení funkce
v místì zánìtu (functio laesa).

Hlavním úkolem zánìtlivých bunìk je likvidace cizorodého
agens prostøednictvím fygocytózy. Zároveò však dochází
k produkci zánìtlivých mediátorù pøedstavovaných reaktiv-
ními produkty kyslíku, rùznými enzymy a cytotoxiny, které
usmrcují a rozkládají patogeny nebo vlastní poškozenou
tkáò. Mezi nejdùle�itìjší zánìtlivé mediátory patøí metabolity
kyseliny arachidonové jako jsou prostaglandiny, leukotrieny
a tromboxany.

V poslední dobì je v zánìtlivém procesu pøisuzována
jedna z hlavních rolí cytokinùm. Jedná se o solubilní prote-
iny produkované buòkami imunitního systému, úèinné u� ve
velice nízkých koncentracích. Slou�í jako signální molekuly
podílející se na pøenosu urèitého signálu do nitra buòky.
Svým úèinkem mohou ovlivòovat pohyb, diferenciaci, funkè-
ní aktivitu, ale i smrt buòky. Podílejí se rovnì� na propojení
specifické a nespecifické imunity. Koncepce pro- a protizá-
nìtlivých cytokinù je zalo�ena na existenci genù, kódujících
syntézu tìchto malých, mediátorových molekul, které jsou
regulovány bìhem zánìtu. Mezi cytokiny podporující zánìt-

livou reakci (prozánìtlivé cytokiny) patøí pøedevším inter-
leukiny (IL) IL-1 a , IL-8, IL-12 a tumornekrotizující faktory
(TNF), zejména TNF- . Naproti tomu protizánìtlivou aktivi-
tou se vyznaèují zejména IL-4, IL-10 a IL-1Ra. Zatímco
prozánìtlivé cytokiny stimulují expresi genù vedoucí k uvol-
òování zánìtlivých mediátorù, které uvádìjí v pohotovost
øadu slo�ek, podílejících se na odpovìdi hostitele, protizá-
nìtlivé cytokiny blokují nebo sni�ují intenzitu aktivaèní
kaskády navozené protizánìtlivými cytokiny. Vzájemný
pomìr tìchto cytokinù pak mù�e vést k degeneraci nebo
naopak regeneraci zánìtlivé reakce. Porušení rovnová�ného
stavu pro- a protizánìtlivých cytokinù se uplatòuje nejen
v patogenezi øady autoimunitních onemocnìní (revmatoidní
arthritida, systémový lupus erythematodes), ale hraje zá-
sadní roli i v prùbìhu systémové zánìtlivé reakce napø.
u sepse.

Pùsobením prozánìtlivých cytokinù, zejména TNF- , IL-1
a IFN- , dochází rovnì� k aktivaci HPA osy (hypothalamus-
hypofýza-nadledviny) projevující se zvýšením tìlesné tep-
loty a následnou aktivací metabolických pochodù. Navíc
cytokiny stimulují v játrech produkci sérových proteinù akut-
ní fáze, zvyšuje se i jaterní syntéza sérových transportních
proteinù (celuroplazmin, transferin) a proteázových inhibito-
rù (alfa 1- antitrypsin, alfa 2- makroglobulin). V periferní krvi
vzrùstá poèet leukocytù, které jsou ve zvýšené míøe vypla-
vovány z kostní døenì a zároveò dochází ke zvýšení jejich
diferenciace a tvorby.

o
o
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Jednotlivé mediátory uvolòované pùsobením protizánìtlivých cytokinù a koneèný efekt jejich pùsobení ukazuje obrázek 3.

IL-1, TNF, IFN-gIL-1, TNF, IFN-g

PLA (II), COX-2, iNOS exprese adhezivníchPLA (II), COX-2, iNOS exprese adhezivních
molekul na endotelu, zvýšená chemotaxemolekul na endotelu, zvýšená chemotaxe

PAF, PGE2, leukotrieny, NO - adheze neutrofilù k endoteluPAF, PGE2, leukotrieny, NO - adheze neutrofilù k endotelu
migrace neutrofilù, aktivace neutrofilùmigrace neutrofilù, aktivace neutrofilù

zánìt, destrukce tkánízánìt, destrukce tkání
a ztráta jejich funkcea ztráta jejich funkce

Obrázek 3. Mechanismus pùsobení protizánìtlivých cytokinù.

V pøípadì, �e zánìtlivý stimul dlouhodobì pøetrvává nebo
dochází k nadmìrné a nekontrolované produkci zánìtli-
vých mediátorù, nastává poškození vlastních bunìk, které
zpravidla vede k poruchám funkcí rùzných orgánù, resp.
orgánových souprav, a mù�e konèit i smrtí. Navíc nadmìrná
systémová zánìtlivá reakce nevede jen k silnému tkáòové-
mu poškození s nedostateènou tkáòovou reparací, ale
mù�e vést i k tvorbì specifického prostøedí potencující napø.
bakteriální rùst. Systémová zánìtlivá reakce infekèního pù-
vodu je spíše znakem stupnì bakteriální invaze ne� ukaza-
telem lo�iska a pùvodce infekce.

Laboratorní diagnostika zánìtu spoèívá pøedevším ve sta-
novení sedimentace erytrocytù, urèení poètu leukocytù
a jejich diferenciálního rozpoètu a elektroforézy krevního
séra. Kromì zvýšené sedimentace bývá zánìtlivá reakce
zpravidla spojena se zvýšením absolutního poètu leukocytù
a mù�e dojít i ke zmìnám v krevním diferenciálu. Vìtšina
zánìtlivých reakcí je provázena granulocytózou, èasto jsou
pøítomny i nezralé formy granulocytù. V rámci plazmatických
bílkovin se objevuje zejména zvýšení koncentrace alfa1-glo-
bulinù. Mezi další ukazatele zánìtlivé reakce patøí zvýšené
koncentrace tzv. proteinù akutní fáze jako je CPR, alfa2-ma-
kroglobulin, orosomukoid a zvýšená aktivita komplemanto-
vého systému. Aktivované buòky produkují i celou øadu cy-
tokinù. Všechny tyto zmìny probíhají v urèité èasové závis-
losti. Zatímco dynamika tvorby cytokinù a CPR je velice
rychlá a pohybuje se v øádu hodin, nìkteré sérové proteiny
se zaèínají tvoøit a� po nìkolika dnech (alfa1-antitrypsin,
alfa2-makroglobulin).

V poslední øadì se v diagnostice zánìtu zaèíná vyu�ívat
i stanovení cytokinù, jedná se zejména o IL-6 a TNF- .
Oproti CRP je nástup tìchto látek velice rychlý, stejnì rych-
le však dochází k jejich poklesu. Cytokiny plní specifickou
imunomodulaèní èinnost a poloèas �ivota a stabilita jsou
relativnì nízké k zachycení zmìn provázejících imunitní
stav pacienta. Navíc mohou být vychytávány bunìènými
receptory a degradovány tìlesnou teplotou.

Jako velice úèinný indikátor zejména systémové zánìtlivé
reakce infekèního pùvodu se ukázal prokalcitonin (PCT).
Jedná se o protein identický s prohormonem kalcitoninem,
tvoøeným C-buòkami štítné �lázy. PCT detektovaný v plaz-
mì bìhem zánìtu je extrathyreoidálního pùvodu a je produ-
kován monocyty, makrofágy a jaterní tkání. Na rozdíl od
cytokinù je vzestup koncentrace PCT lehce opo�dìný,
v plazmì je však vysoce stabilní. Vysoké nebo rostoucí hla-
diny svìdèí pro bakteriální komplikaci a obecnì pro špatnou
prognózu pacienta, naopak rychlý pokles hladiny pro ústup
infekce, resp. úèinnou terapii a pøíznivou prognózu.

Terminální fáze zánìtu pak zahrnuje hojení ran. Je øíze-
na obdobnými stimulaèními a inhibièními mechanismy jako
reakce obranného zánìtu a je tøeba si uvìdomit, �e oba tyto
procesy, jak aktivaèní, tak reparaèní, spolu tvoøí neoddìlitel-
nou souèást tého� funkèního celku. Dochází k eliminaci
poškozených bunìk fagocyty a regeneraci tkání. I v tomto
procesu se uplatòují jak imunologické, tak neimunologické
mechnismy, které jsou kontrolovány øadou enzymù, hormo-
nù a cytokinù.

RNDr. Alexandra Lochmanová
odbor imunologie a alergologie CMPI ZÚ Ostrava
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Nikdy se necestovalo tak moc, tak daleko a tak rychle
jako v souèasnosti. Cesty do dalekých zemí jsou však pro-
vázeny i urèitými zdravotními riziky. Kromì úrazù, komplika-
cí èi zhoršení chronických onemocnìní, pøehøátí v horkém
klimatu nebo následkù nerozumného opalování ohro�ují
cestovatele také infekèní nemoci.

6.

Riziko infekèního onemocnìní na cestách

pøísnì individuální podle míry rizika a zdravotního stavu
cestovatele.

je závislé na
místì pobytu, úèelu a plánu cesty, charakteru ubytování,
úrovní hygieny a sanitace v místì pobytu a také na �ivotním
stylu a chování cestovatelù. Poradenství pøed cestami do
zahranièí provádí odborníci se znalostmi cestovní medicíny,
kteøí mají pøehled o aktuální epidemiologické situaci ve
svìtì. V odborných konzultacích pøed odjezdem je tøeba
s cestovateli øešit po�adované èi doporuèené oèkování pod-
le cíle cesty, pøípadnì antimalarickou profylaxi a další zdra-
votní problémy, které cestování pøináší. Poradenství je v�dy

O oèkování pøi cestì do zahranièí je tøeba se poradit vèas.
Vakcinace proti jednotlivým nákazám se provádí postupnì
podle stanoveného oèkovacího schématu. Mezi jednotlivým
oèkováním se musí dodr�et urèitý èasový interval.Optimální
doba pro zahájení oèkování je 4 - 6 týdnù pøed odjezdem.
Pro cestovatele pak lékaø ve vakcinaèním centru pøipraví
individuální oèkovací plán, provìøí jeho zdravotní stav, infor-
muje ho o omezeních, která oèkování provází a dalších
preventivních opatøeních.

Nìkterým nákazám lze zabránit .K dispozici je
celá øada velmi kvalitních vakcín, které vytváøí dlouhodobou
imunitu. Mezinárodními pøedpisy je vy�adováno

pøi cestách do urèitých státù støední
a ji�ní Ameriky a rovníkové Afriky. Všichni cestující do tìchto
zemí by mìli být vybaveni mezinárodním oèkovacím prùka-
zem s platným záznamem o oèkování proti �luté zimnici.
Povinnost platí i pro tranzit v tìchto zemích. V indikovaných
pøípadech je doporuèováno

, pøi cestách do arabských zemí v souvislos-
ti s vyšší koncentrací poutníkù
a je tøeba . Nejèastìji dopo-
ruèovaným oèkováním je

Výbìrovì pøi urèitých rizikových akti-
vitách doporuèujeme oèkování proti

. Pøi cestách do endemických oblastí v Evropì
se doporuèuje

oèkováním

oèkování
proti �luté zimnici

oèkování proti meningokoko-
vé meningitidì

je toto oèkování povinné
pou�ít po�adovanou vakcínu

oèkování proti virovým hepatiti-
dám, bøišnímu tyfu, záškrtu, poliomyelitidì, choleøe
a prùjmu cestovatelù.

vzteklinì èi japonské
encefalitidì

oèkování proti klíš�ové encefalitidì.

Existuje ještì celá øada nákaz, proti kterým zatím nebyla
oèkovací látka vyvinuta a které je mo�no získat pøi pobytu
v tropech. Jsou to horeèka dengue, bacilární úplavice, viro-
vá hepatitida E, prùjmová onemocnìní nejrùznìjší etiologie
a infekce vyvolané parazity.

Dalším velmi reálným rizikem jsou nákazy, které se pøená-
ší krví a pohlavním stykem, v nìkterých zemích Afriky a ji-
hovýchodní Asie nesmírnì rozšíøené. Jsou to

(této nákaze je mo�no pøedejít oèkováním),
a infekce vyvolané HIV. Navazování krátkodo-

bých známostí a exotické tetová�e èi piersingy mohou být
velmi rizikové.

virová hepa-
titida B virová
hepatitida C

Hrozba vysoce virulentních nákaz jako jsou variola, mor,
antrax, SARS, hemoragické horeèky vyvolané virem Lassa
a Ebola není v souèasné dobì aktuální. Pravidelnì sleduje-
me hlášení Svìtové zdravotnické organizace i Ministerstva
zdravotnictví Èeské republiky a pøi mo�ném riziku informu-
jeme naše cestovatele o pøíslušných opatøeních.

Oèkování pøed výjezdem do zahranièí je slu�ba pøekraèu-
jící rámec tzv. potøebné zdravotní péèe a není tedy hrazena
zdravotními pojiš�ovnami. Tyto slu�by (jedná se o úhradu
oèkovací látky, její aplikce, event. vystavení mezinárodního
oèkovacího prùkazu) si cestovatel hradí z vlastních zdrojù.

MUDr. Lenka Pìtvaldská
Vakcinaèní centrum ZÚ Ostrava

je velmi rozšíøenou nákazou, proti které zatím
není vyvinuta úèinná vakcína. Cestovatelé do oblastí s výs-

Malárie

kytem malárie by tedy toto riziko nemìli podceòovat a mìli
by zavèas zaèít s u�íváním antimalarik.
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Centrum hygienických laboratoøí (CHL) soustøeïuje laboratoøe, které provádìjí chemické a mikrobiologické analýzy vzorkù �i-
votního a pracovního prostøedí, biologického materiálu a mìøení fyzikálních faktorù. Laboratoøe CHL ZÚ se sídlem v Ostravì
zahrnují laboratorní pracovištì v rámci celého regionu:

- Odbor hygienických laboratoøí Ostrava (Ing. V. Nìmcová, tel.: 596 200 126)
- Odbor hygienických laboratoøí Frýdek-Místek (Ing. T. Ocelka, tel.: 558 601 452)
- Odbor hygienických laboratoøí Karviná (RNDr. Š. Doškáøová, tel.: 596 397 213)
- Odbor hygienických laboratoøí Bruntál (MVDr. J. Škutová, tel.: 554 774 184)

Laboratoøe akreditové ÈIA realizují slu�by pro plnìní úkolù státního zdravotního dozoru v duchu zákona è.258/2000 Sb.
o ochranì veøejného zdraví a následných vyhlášek, grantù èi výzkumných úkolù; monitorují �ivotní prostøedí ve vztahu ke zdra-
votnímu stavu obyvatel dle vládního naøízení è.369/1996 Sb. Analýzy se provádìjí na špièkové pøístrojové technice vysoce kva-
lifikovaným odborným personálem. Pro nezbytnou hygienickou kontrolu zdravotnických zaøízení poskytujeme odborné a labora-
torní expertízy dle platné legislativy v následujících oblastech:

: ovìøujeme úèinnost
bì�né oèisty a dezinfekce provádìné ve zdravotnickém za-
øízení pøi pøedcházení vzniku a šíøení nozokomiálních
nákaz (Vyhl. MZ ÈR è.440/2000 Sb.; od 1.7. pak Vyhl. MZ
ÈR 195/2005 Sb.).

v rámci pøedcházení nemocnièním nákazám provádíme
kontrolu úèinnosti dezinfekèních prostøedkù mikrobiologic-
kou metodou a ovìøení koncentrace roztoku pro dezinfekci
nástrojù.

provìøujeme úèinnost èistí-
cích procesù v myèkách pomocí bioindikátorù a chemických
testù (vèetnì prùkazu bílkovinných reziduí na nástrojích,
endoskopech a dalších pomùckách po vynìtí z myèek).

dle vyhlášky MZ ÈR è.440/2000 Sb.; od 1.7. dle
Vyhl. MZ ÈR 195/2005 Sb.

vèetnì typizace Le-
gionella pneumophila serotyp 1, Legionella pneumophila
serotyp 2-14 a Legionella sp. Stanovení provádíme ve vod-
ných vzorcích a ve stìrech z prostøedí (napø. výtokové ko-
houty, sprchové rù�ice).

kromì základních analýz dle Èeského
lékopisu 2002 provádíme další speciální vyšetøení nejnovìj-
šími analytickými metodami s vyu�itím špièkové pøístrojové
techniky (tìkavé organické látky, veškerý organický uhlík,
toxické prvky v rozšíøeném rozsahu doporuèeném WHO,
který je platným evropským standardem kvality vody pro
dialyzát. Souèástí vyšetøení dialyzaèních vod je i odbìr vody
na místì našimi pracovníky a doprava vzorku do laboratoøe.

naše laboratoøe mají povì-
øení Státního ústavu pro kontrolu léèiv (SÚKL) pro provádì-
ní kontrol destilovaných vod pro zdravotnická zaøízení a lé-

Kontrola èistoty a dezinfekce

Hodnocení úèinnosti dezinfekèních prostøedkù a kon-
trola koncentrace neøedìných dezinfekèních prostøed-
kù:

Ovìøení èistící a dezinfekèní úèinnosti mycích a dezin-
fekèních pøístrojù a kvality mytí opakovanì pou�ívaných
zdravotnických prostøedkù:

Ovìøení kvality praní a manipulace s prádlem.
Kontrola úèinnosti sterilizace a dosa�ení bezpeèné

sterility

Identifikace rizikových výkonù a kritických bodù
provozu.

Aktualizace dezinfekèních plánù.
Kontrola rozvodového systému teplé vody.
Stanovení bakterií rodu Legionella

Vyšetøení vody pro øedìní koncentrovaných hemodia-
lyzaèních roztokù:

Analýzy destilovaných vod:

7.

Analýzy odpadních vod:

Posouzení jakosti vody léèebných bazénù v zdravot-
nických zaøízeních

Kontrola zdravotní nezávadnosti (pøedevším mikro-
biologická) pøipravovaných pokrmù.

Mìøení èistièové a mikrobiální kontaminace vzduchu
v prostorách definované èistoty operaèních sálù

Stanovení chemických škodlivin

Meøení kvality ovzduší v rozvodu plynù:

Mìøení hluku ze vzduchotechnických zaøízení.
Mìøení úèinnosti vzduchotechniky.
Mìøení mikroklimatických podmínek

Mìøení osvìtlení:

odpadní vody z nemocnic jsou
obvykle silnì zneèištìny mno�stvím èistících a dezinfek-
èních prostøedkù a infekèním biologickým materiálem. Ana-
lyzujeme odpadní vody v intervalech a ukazatelích stanove-
ných pøíslušným vodohospodáøským orgánem dle Naøízení
vlády èíslo 61/2003 Sb., vè. odbìrù.

v souladu s Metodickým pokynem hl.
hygienika ÈR HEM-3245-4.1.02/119 (eventuélnì dle Vyh.
MZ ÈR èíslo 135/2004 Sb.).

(mezo-
septické, aseptické, superaseptické ). Mìøení a hodnocení
provádíme pro po�adovanou tøídu èistoty podle normy FED
-STD-209E, PICPH1/84 nebo ÈSL.

v ovzduší v rozsahu
Vyhlášky èíslo 6/2003 Sb. i mimo tuto vyhlášku (formalde-
hyd, ethylenoxid, oxid dusièný, ozón, amoniak, benzen, sty-
ren apod.). Odbìry a meøení provádíme dle platných meto-
dických postupù s vyu�itím nejmodernìjší techniky. Vytipo-
vání problematických látek mù�e být urèeno odborným po-
souzením na místì. Nabízíme i poradenskou èinnost v této
oblasti.

provádíme
øadu mìøení za úèelem zjištìní kvality, pøípadné kontamina-
ce ovzduší v tlakovém rozvodu vzduchu. Zajiš�ujeme mìøe-
ní rosného bodu, teploty a vlhkosti v rozvodové soustavì
mediciálních plynù. Zjiš�ujeme zneèištìní rozvodù napø.
oleji, ropnými látkami, prachem apod.

na operaèních
sálech, pokojích, umývárnách atd., pro úèely ochrany zdraví
zamìstnancù.

mìøíme denní nebo umìlé osvìtlení
v místech trvalého pobytu zamìstnancù (ordinace, operaèní
sály) pro úèely kolaudaèního øízení (po�adavky dle ÈSN
36 0450 a ÈSN 73 0580-1) a kategorizace pracoviš�.

kárny. Laboratoøe ZÚ provádí i odbìry v pravidelných èet-
nostech, resp. dle aktuálního po�adavku zákazníka.

Kromì kontroly dodr�ování hygienických po�adavkù ve zdravotnických zaøízeních nabízejí akreditované laboratoøe ZÚ také
speciální chemické a biologické analýzy pro potøeby klinických pracoviš�:

vyšetøení moèe a krve na
pøítomnost chemických škodlivin nebo jejich metabolitù
v plném rozsahu Vyhlášky MZ ÈR èíslo 432/2003 Sb.

olovo, kadmium, rtu�, arzen, thalium, chrom, nikl, vanad,
mangan, antimon apod.

Biologické expozièní testy:

Stanovení toxických prvkù v moèi,krvi a krevním séru:

Vyšetøení diagnostiky záva�ných prvkù v moèi, krvi,

mìï, zinek, hoøèík, vápník,
sodík, draslík, fosfor, chlor, jód, hliník, lithium, �elezo, selen,
molybden apod.

polychlorované bifenyly, organochloro-
vané pesticidy, polychlorované dinezo-p-dioxiny a dibenzo-
furany.

erytrocytech a krevním séru:

Vyšetøení prvkù ve vlasech a tkáních (jaterní biopsie).
Speciální analýzy perzistentních organických polutan-

tù v krvi a tkáních:
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