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Sociální prostředí  

 Rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost 
osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými 
sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají 
se a realizují běžné sociální aktivity 

 Je důležité mít kvalitní zázemí (nejen materiální), nebýt 
sám, mít kde bydlet a kam se vracet, možnost pracovat, 
vzdělávat se aj.  

 Každá změna soc. prostředí může souviset se vznikem 
nemocí, nelze paušalizovat. 



Různá sociální prostředí  

 Starší lidé x mladší lidé  

 Město: lidé v úzkém kontaktu - respirační infekce    

 Vesnice: infekce v souvislosti s kontaktem se zvířaty 

 Každá komunita má jiné hodnoty: křesťané vs. islám 

 Každá země má jiný problém: Existují různé programy 
WHO (vakcinace, voda, potraviny, léky)  

 

 



Historie infekčních nemocí 

• Pravěk: zubní infekce, TBC, 
hepatitidy, paraziti 

• Doba bronzová:  kontakt se 
zvířaty - zoonózy, mor 

• Egypt: malárie, mor, dengue 

• Řecko a Řím: mor?, spalničky, 
malárie, schistosomiáza 

 

• Středověk : mor-černý (pálení měst), 
lepra, pohlavní choroby 

• Konec Aztéků: neštovice z Kuby, spalničky 

• 19. století jih dnešního USA: žlutá zimnice 

• Národní  obrození:  tyfus, cholera (B. 
Němcová)  

• 1. sv. válka: skvrnitý tyfus, záškrt, TBC, 
chřipka, poliomyelitis 

• 2. sv. válka: skvrnitý tyfus, návratná 
horečka, tyfus 

 

 

 

 

 



Významné milníky 

 Použití kyseliny karbolové k desinfekci 

 Objev mýdla 

 Vynález PNC 

 Vakcinace 

 Pasteurizace potravin 

 Odstraňování odpadů, likvidace slumů 

 Výstavby kanalizačních a vodovodních sítí  

 Umývání rukou po pitvách 

 



Hlavní faktory vedoucí ke vzniku 
infekcí  

 Problémy s vodou: nadbytek, nedostatek 

 Nedostatek kvalitní potravy 

 Nedostatek financí: chudoba - HIV, TBC, malárie 

 Válka: kombinace faktorů  

 Nezaměstnanost a ztráta soc. zázemí: imigranti, 
narkomani, alkoholici, bezdomovci, psychiatričtí 
pacienti aj. 

 Rizikové menšiny (Romové, děti, soc. slabší, jiná etnika) 

 Nakažená zvířata – úzce souvisí s předchozím 

 

 



Nedostatek pitné vody 

Používání vody užitkové, nepřevařené, říční: 

 Cholera  

 Tyfus 

 Entamoebová  dysenterie (pití z Gangy) 

 

Problémy s hygienou 

 Skautské tábory: Úplavice (Shigela)  

 Nemyté ruce - zdroj hepatitidy A a E, stafylokokové 
enteritidy - časté i v závodních kuchyních 



Povodně, záplavy 

Voda smývá ornou půdu, bakterie, odnáší mrtvá těla 
zvířat, dochází k kontaminaci vody povrchové i 
studniční 

 

 Hepatitida A, E 

 Rozmanité spektrum bakterií (enterokoky, koliformní 
bakterie, E. coli aj.) 

 Úplavice, průjmy 

 Pomnožují se komáři jako přenašeči infekcí  

 

 

 



Konzumace nekvalitních potravin 

 Plesnivé a zkažené potraviny, syrové maso (tasemnice) 

 Eskymáci: konzumace syrového masa (Trichinella) 

 Konzumace klobás ze psů, koček, cibetek, koní – celé 
vesnice (Trichinella) 

 Konzumace obilných klíčků: Escherichia coli  (HUS) 

 Arašídy: proexpirované – aflatoxiny různých hub! 

 Málo grilované maso (léto): Campylobacterové průjmy 

 



Nedostatek financí 

 Chybí peníze na vakcíny, léky, na prevenci, pojištění 

 Chybí nemocnice, personál, hygiena 

 Používají se nekvalitní léky/náhražky účinné látky 

 Nedostatek jednorázového materiálu 

 V některých zemích pacientovi nosí výživu i povlečení 
do nemocnice rodina  

 Lidé bez pojištění nejsou ošetřeni  

 



Válka a jiné katastrofy  

 Války byly živnou půdou pro nemoci: tyfus, skvrnitý 
tyfus, návratná horečka, šířili se paraziti (svrab, vši, 
písečné blechy), objevila se podvýživa – konzumovaly 
se např. prošlé konzervy (klobásový jed) 

 Hromadné katastrofy: zemětřesení, sopečná činnost aj. 
Nedostatek pitné vody+potravin, přeplněné 
ambulance+nemocnice, různé infekty (ranné aj.)   

 Biologické zbraně: antraxové spory (dopisy v r. 2001), 
spory do vody aj. (bioterorismus) 

 

 



Bezdomovci a jejich nemoci 

 Ranné infekce – po pokousání psem, omrzliny - sepse, amputace 

 Selhání ledvin (urosepse) u alkoholiků 

 Plicní infekty (chronické) + kouření (CHOPN)   

 Otravy jídlem s prošlou trvanlivostí – plísně, enterotoxiny 

 Nekvalitní chrup: infekty v dut. ústní 

 Vši, muňky, blechy: riziko pro osoby v MHD 

 Endokarditidy (Bartonella, enterokok) - narkomani 

 TBC (zdrojem i pes, kočka): možné riziko pro okolí 

 Bydliště pod mostem/na vrakovišti (staré pneumatiky+stojatá 
voda) : komáři jako přenašeči jiných onemocnění 

 

www.medmicro.info 



Narkomani 

 Životní styl: nesterilní jehly (bez rukavic), změněná životospráva 
 HBV, HCV, HDV + HIV 
 Endokarditidy : enterokok, stafylokok 
 Poškozená nosní přepážka: infekce skrze nos 
 Impetigo, boláky až gangrény na HK i DK – stovky hnisajících vpichů 

 

Alkoholici 
 

 Jaterní poškození 
 Změněná životospráva 
 Kvasinkové infekce jícnu, pankreatitida, gangréna DK 
 Dehydratace : selhávání ledvin (urosepse) 

 



Psychiatričtí pacienti aj. 

 Bulimie: padání zubů, paradentóza, záněty DÚ 

 Sebepoškozování: popáleniny   infekce ran (P. 
aeruginosa, Acinetobacter ) 

 Ústavy soc. péče, pečovatelské domy: dlouhodobě 
ležící, osoby s omezenou hybností - moč. infekce, 
proleženiny, pneumonie 

 Sekty: provádění očistných rituálů, přikládání pijavic, 
neléčí se nemoci, pití infikovaných materiálů – pití 
krve/moči jako vstupní test   

 

 

 



Děti, Romové a jiné skupiny 

 Děti předškolního a školního věku – problematická 
hygiena:  roupi, HAV 

 Romové: HAV, HEV, salmonela, vši 

 Léčitelé: nahrazování ATB výtažky z bylinek u závažných 
stavů jako je meningitida, u onkologických nemocí    

 Neočkovaní lidé: kolektivní imunita selhává u pertuse, 
TBC, spalniček 

 

http://img.mf.cz/456/939/1-973b.jpg 



Rizika plynoucí z kontaktu s různými 
sociálními případy 

 Odhozené injekční jehly – parky, zastávky MHD (riziko 
HIV, HBV, HCV, CMV, pátá dětská nemoc?) 

 Autobus MHD – vši (hlavové, tělové) na potazích 
sedátek, muňky v dekách, svrab, roztoči  

 Respirační nákazy včetně TBC  

  

 http://zlinsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nestastne-
zamilovana-vytahla-na-strazniky-injekcni-strikacku-
20131114.html 



Predisponované skupiny  

 Transplantovaní – imunosuprese, dlouhodobě 
podávaná ATB 

 Kolonizace u pacientů s katétry   

 Obezita – zapářka, kvasinky 

 DM – diabetická noha, kvasinkové infekce 

 Kuřáci: pneumonie 

 Konzumace cukrů: kvasinky, zkažený chrup 

 Promiskuitní: HIV, syfilis, kapavka, trichomonády, 
kvasinky 

 

www.medmicro.info 

kapavka 



Změny soc. prostředí  

Jižní Morava 
 Tularémie : pytláci lovící zajíce 

EU 
 Leptospira : kanály, pole 

 

Asie 
 Mor, vzteklina: hromadící se odpadky v chud. čtvrtích měst  

 Hantaviry (Vietnam): krysy 

 Rýžová pole- filárie, „válečné oblasti“ - leishmánie    



Změny soc. prostředí mimo 
Evropu 

Ve snaze získat zemědělskou půdu se kácí stromy, postupuje se do pralesů, loví 
se zvířata pro výzkum  (opice). Odchod za prací vede k rozpadu soc. zázemí, 
prostituci, práci dětí... 
 

Afrika 
 Rozšíření  HIV + nárůst sirotků, malárie, parazitů aj. 
 Pojídání zvířat v nouzi/jako pochoutky-  kaloni!  
 Z pralesa pak vystupují nové hrozby:  Marburg, Ebola, Lassa 
 Nadále  regionálně přetrvává obřízka žen – vedoucí k těžkým zánětům rodidel 
                                                                         
        
Amerika 
 Slumy: ploštice jsou vektorem Chagasovy nemoci 
 Amazonie, Mexiko – expedice, vředy na DK 
 Nové hrozby: Machupo, Junin 
 
 

 
 

http://img2.cda.pl/9b9519af9ca8057c2f55b5bd7
33488a2.jpg 



Imigranti, cizinci 

 Pertuse u neočkovaných i kontaktů 

 Atypické mykobakteriózy: dělníci z oblastí býv. SSSR – 
rezistentní kmeny 

 Parazité: dle destinace původu 

 Život v místnosti se zvířaty (Čína): chřipka, SARS 

 TBC: rezistentní kmeny 

 

http://img.mf.cz/937/127/3-17c.jpg 



Extrémní cestovatelé, batůžkáři 

Přiváží si infekční dárky: 

 Horolezci: omrzliny 

 Pokousání: divocí psi, lišky, netopýři – vzteklina 

 Inf. nemoci v rezervacích: kmeny indiánů 

 Pojídání syrových vnitřností, mozku (Papua): prionové 
nemoci (kuru) 

 Cestování bez antimalarik: malárie 

 Nenaočkovaní do ciziny: vše typické pro region 

 



MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU 
 

„TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY“ 
Děkuji za pozornost! 

Kontakt: 

 
 

cernohorska@fnusa.cz 

Mikrobiologický ústav LF a FN u sv. Anny v Brně 
Pekařská 53,  656 91 

Tel:  + 420 543 181 111 
             www.fnusa.cz 
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