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Tahle zpráva je vzkazem  hlavně pro obyvatele Prahy: umývejte si ruce. Pokud se zárodek 
epidemie nepodaří zvládnout, tak se ten vzkaz bude brzy týkat i mimopražských. A lze to také 
vnímat jako příspěvek do diskuse o tom, zda se odhodlat k plošnému očkování proti žloutence. 
Byly by  to podle mě dobře uložené peníze. 
 
Narkomany stihla epidemie žloutenky  
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PRAHA Mezi pražskými narkomany řádí žloutenka typu A. Hygienici hovoří dokonce o 
epidemii. Zatím se týká jen drogově závislých lidí a jejich nejbližších. 
Na pražské drogové scéně se podle odhadů odborníků pohybuje asi 8 tisíc narkomanů. Za 
poslední dva týdny onemocnělo žloutenkou dvacet z nich. To je o sedm lidí víc než celkový 
počet Pražanů infikovaných v roce 2006. 
Vloni touto chorobou v hlavním městě onemocnělo 36 lidí. „Naposledy jsme měli v Praze 
epidemii v roce 1977, kdy se tisíce lidí nakazily kontaminovanými jahodami. Od té doby se 
počet nemocných hepatitidou výrazně snížil. Až do teď,“ potvrdila Zdeňka Jágrová z 
hygienické stanice hlavního města. 
Za první pololetí letošního roku se počet nemocných oproti stejnému období před rokem 
zvýšil desetkrát. Křivka však dál strmě stoupá. V červnu je výskyt ve srovnání s loňskou 
situací vyšší už osmnáctkrát. „Obávám se, že se počet nemocných v té komunitě ještě může 
výrazně zhoršit,“ dodala Jágrová. Kam až by se počet nemocných mohl vyšplhat, nechce 
odhadovat. 
Žloutence se lidově říká nemoc špinavých rukou. Nejlepší prevencí je totiž mytí rukou před 
jídlem a před kouřením. „Zaznamenali jsme i studenty, kteří do drogové komunity nepatří. 
Nakazili se hepatitidou při kouření vodní dýmky,“ sdělila lékařka. 
Odborníci na drogové závislosti připomínají, že žloutenkové nebezpečí existovalo mezi 
narkomany vždy. „V posledních letech se kolem drog zmiňovalo hlavně nebezpečí AIDS. 
Faktem ale je, že daleko větším reálným rizikem onemocnění narkomanů byla a je žloutenka 
všech typů, zejména častějších typů B a C,“ konstatoval Ivan Douda ze společnosti Drop in. 
Pražský magistrát podle Jágrové zvažuje, že všechny pražské narkomany nechá zdarma 
očkovat. Jedna dávka vakcíny přijde na 900 až 1500 korun. 
V Praze se narkomani scházejí v horní části Václavského náměstí, na Karlově náměstí, na 
nádraží Holešovice a autobusovém nádraží Na Knížecí. Nemoc se nepřenáší dotykem, ale 
sexem, těsným soužitím, na znečištěném záchodě nebo injekční stříkačkou. 
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