
 

 

Národná kampaň – 10. ročník    

 

Dňa 5. mája 2018 sa uskutoční 10. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ 

(Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu Svetovej  zdravotníckej 

organizácie „First Global Patient Safety Challange - Clean Care Is Safer care. Hlavným 

cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena a dezinfekcia rúk patria medzi 

najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie 

mikroorganizmov na antibiotiká. 

Tento rok je kampaň zameraná na prevenciu sepsy s heslom: „It’s in your hands – 

prevent sepsis in health care – Prevencia sepsy v zdravotníckom zariadení - je vo Vašich 

rukách“. Sepsa, medzi laikmi často nazývaná otrava krvi, je život ohrozujúce zlyhávanie 

orgánov, ktoré je spôsobené neprimeranou odpoveďou organizmu človeka na infekciu.  

Vyvíja sa ako zápalová odpoveď miestneho charakteru spustením kaskády chorobných javov 

v tele človeka, ktoré bez liečebného zásahu, ohrozujú život. Ochorenia sprevádzané 

prienikom mikroorganizmov do krvného riečiska sú známe už dve storočia. Toto ochorenie 

patrilo a stále patrí k najzávažnejším stavom ohrozujúcim život ľudí. Ročne vo svete ochorie 

na sepsu viac ako 30 miliónov ľudí a 6 miliónov zomrie. Vyšší výskyt tohto ochorenia je 

v rozvojových a stredne rozvinutých krajinách. Podľa štatistického odhadu na Slovensku 

ochorie na sepsu okolo 5 – 8 tisíc ľudí za rok, z toho asi u polovice prípadov – 2500 až 3500 

prípadov ročne sa vyvinie ťažká sepsa alebo septický šok s 51 % úmrtnosťou. Medzi rizikové 

faktory sepsy patria: 
 Vek – veľmi mladí (do 1 roka života) alebo starí ľudia (nad 70 rokov života), ktorých 

imunitný systém ešte nefunguje, alebo už nefunguje stopercentne. 

 Závažné dlhodobé ochorenia – napr. rakovina, cukrovka, cirhóza pečene. 

 Chirurgické odstránenie sleziny – slezina patrí k najdôležitejším častiam imunitného 

systému; po jej odstránení síce dokáže imunitný systém kompenzovať jej funkcie, no vyššia 

náchylnosť k prepuknutiu sepsy tu stále ostáva. 

 Užívanie niektorých liekov – dlhodobé užívanie liekov, ktoré potláčajú imunitný systém, 

napríklad imunosupresíva alebo kortikosteroidy. Takéto liečivá sa užívajú napr. 

po transplantácii orgánov (ako prevencia odmietnutia transplantovaného orgánu telom), 

alebo pri astme. 

 Fyzické poranenia – či už povrchové, alebo vnútorné, rezné, z popálenia a pod. Každé 

poranenie narúša obranné bariéry ľudského tela (kožu, sliznice) a poskytuje voľný vstup pre 

mikroorganizmy. 

https://www.slovenskypacient.sk/prva-pomoc-pri-popaleninach/


V minulosti boli častou príčinou tohto ochorenia patogénne (choroboplodné) baktérie. 

Dvadsiate storočie prinieslo obrovský rozvoj medicíny. Jedným zo zásadných prelomov bol 

objav penicilínu a neskoršie i iných antibiotík. Zdalo sa, že problém infekčných ochorení 

vyvolaných baktériami bude vyriešený. Koniec minulého storočia však priniesol nepríjemné 

vytriezvenie v podobe neustále rastúcej rezistencie (odolnosti) baktérií so znižujúcim sa 

počtom nových antibiotík, ktoré by sa mohli uplatniť v liečebnej praxi. Ani moderná medicína 

sa nedokázala vysporiadať s problémom infekcií krvného riečiska. K dispozícii sú síce 

dokonalejšie diagnostické a vysoko účinné liečebné metódy, zároveň však stúpa počet 

oslabených pacientov, ktorí sú vystavení riziku infekčných komplikácií. V štatistikách 

vyspelých zemí sa septické ochorenia dostávajú na popredné miesta v príčinách úmrtia.  

Najlepším spôsobom, ako predísť septickému ochoreniu, je prevencia infekcií. Každé 

infekčné ochorenie môže eventuálne viesť k vzniku sepsy. Preto by sa mali ľudia vždy liečiť, 

chorobu vyležať, a hlavne doužívať lieky, ktoré im predpísal lekár. Imunitný systém si 

dokáže zapamätať určitý patogén, ktorý už telu v minulosti spôsobil infekciu. V prípade 

opätovnej infekcie tak voči nemu vyvolá silnejšiu a rýchlejšiu imunitnú odpoveď, aby 

zabránil prepuknutiu ochorenia. Práve vakcíny (očkovacie látky) sú špeciálne lieky, ktoré 

rovnakým spôsobom (avšak cielene a kontrolovane) cvičia náš imunitný systém. Funguje to 

tak, že oslabený patogén (vírus alebo baktéria), prípadne len jeho časť zodpovedná za tvorbu 

ochranných protilátok, je podaná do ľudského tela, aby sa bunky imunitného systému naučili 

s daným patogénom bojovať. Téma vakcín je však veľmi komplikovaná a v súčasnej dobe 

nezdravo diskutovaná. Chybné informácie alebo nesprávne interpretácie o očkovaní často 

vedú k ohrozeniu verejného zdravia.  
Rozpoznanie situácie, kedy môže hroziť prepuknutie sepsy, je obvykle kľúčové. O to viac, 

ak súčasne trpí človek infekčným ochorením, alebo sa nedávno poranil. To, či sa pacient zotaví zo 

sepsy, závisí od viacerých faktorov. Žiadnu situáciu však netreba podceňovať!   

 

 

https://zivotbezantibiotik.sk/

