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 Prezývka: E coli O157:H7  
 Tvar: Gramnegatívna palička
 Výskyt: Žije v čreve hovädzieho dobytka, 

odtiaľ sa môže dostať do jedla priamo 
s mäsom alebo pri jeho príprave.

 Ochorenie: Spôsobuje ochorenie čriev 
a hnačku, ktorá môže obsahovať krv. Baktéria 
produkuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť 
veľmi vážne ochorenie obličiek.



 Kto je najviac ohrozený: Každý, kto zje 
nakazené kontaminované jedlo, 
ale u detí je ochorenie veľmi ťažké.

 Prevencia a ochrana: Jedzte len dobre uvarené 
a prepečené hovädzie mäso, predovšetkým, ak 
sú to fašírky, hamburgery. Dobre umyte všetko, 
čo budete jesť surové, pite len pasterizované 
mlieko a džúsy. Umyte si ruky predtým ako 
budete pripravovať jedlo. 



 Prezývka: E coli
 Tvar: Gramnegatívna palička
 Výskyt: Žije v čreve ľudí a zvierat, v prostredí

 Ochorenie: V čreve pomáha pri trávení jedla 
a obvykle nespôsobuje ochorenie. Tiež pomáha 
pri tvorbe vitamínu K v čreve človeka. Vytvára 
zdravé prostredie v čreve, ktoré chráni pred 
infekciou. Ak sa dostane z čreva, môže spôsobiť 
napr. infekciu močového mechúra, častejšie 
u žien. Je ukazovateľom fekálneho znečistenia 
(znečistenia stolicou) napríklad vody.



 Kto je najviac ohrozený: 
Dievčatá alebo ženy, ktoré sa 
utierajú zozadu dopredu po použití záchoda. 
Každý, kto si neumýva ruky po použití 
záchoda.

 Prevencia a ochrana: Dodržujte základné 
hygienické návyky. Umývajte si ruky po použití 
záchoda. Dievčatá utierajte sa správne.



 Prezývka: fekálny enterokok
 Tvar: Grampozitívny kok
 Výskyt: Žije v pôde, vo vode, na rastlinách 

a zvieratách. Je tiež prítomný v čreve zdravého 
človeka ako (normálna) fyziologická baktéria.

 Ochorenie: Spôsobuje infekciu močových 
ciest, infekciu rán, hnisanie ale aj infekciu 
srdca.



 Kto je najviac ohrozený: 
Starí ľudia, ktorí majú aj iné vážne
ochorenie. Ľudia, ktorí užívajú antibiotiká.
Všetci s oslabenou obranyschopnosťou. Pacienti 
v nemocnici, ktorí majú močový katéter (cievku).

 Prevencia a ochrana: Dodržiavajte osobnú 
hygienu. Umývajte si ruky po použití záchoda. 
Dievčatá správne sa utierajte po použití záchoda. 
Dôležité je správne ošetrovanie pacientov 
v nemocnici aj doma. 



 Prezývka: VRE
 Tvar: Grampozitívny kok
 Výskyt: Žije v pôde, vode, na rastlinách, v tele 

zvierat. Je baktériou prítomnou v čreve zdravého 
človeka.

 Ochorenie: Infekcie močových ciest, infekcie rán, 
hnisavé ložiská a infekcie vnútornej vrstvy srdca 
(endokarditída). Veľkým problémom je odolnosť 
tejto baktérie na antibiotiká a schopnosť preniesť 
túto odolnosť na iné baktérie predovšetkým 
v nemocnici.



 Kto je najviac ohrozený: Starí pacienti 
s vážnymi inými chorobami, pacienti 
v nemocnici užívajúci antibiotiká a ľudia 
s oslabenou imunitou.

 Prevencia a ochrana: Dodržujte základné 
hygienické návyky. Umývajte si ruky 
predovšetkým po použití WC.



 Prezývka: difteroidná
(diftérii podobná) palička

 Tvar: Grampozitívna palička, vyzerá ako kyjak a  
v mikroskope vytvára tvary podobné čínskym 
písmenám

 Výskyt: Žije v prostredí, ale aj na koži a sliznici 
ľudí a zvierat

 Ochorenie: Môže spôsobiť na koži vredíky, 
vyrážky a akné. Väčšinou ale nie sú nebezpečné.



 Kto je najviac ohrozený: 
Mladí ľudia v čase dospievania.

 Prevencia a ochrana: Dodržujte základné 
hygienické návyky. Umývajte si ruky 
a v období puberty sa starajte úzkostlivo 
o čistotu pokožky. Nevytláčajte si nič na tvári.



 Prezývka: baktéria záškrtu
 Tvar: Grampozitívna palička, v mikroskope vyzerá 

ako kyjak a tvorí obrazce čínskeho písma. 
 Výskyt: Vyskytuje sa v prírode a v hrdle chorých 

pacientov

 Ochorenie: V hrdle vytvára blanu na sliznici, 
ktorá spôsobí dusenie (odtiaľ názov ochorenia 
záškrt). Svojim toxínom spôsobuje poškodenie 
srdca a mozgu.



 Kto je najviac ohrozený: Každý, kto
nie je zaočkovaný a stretne sa s baktériou 
schopnou vytvoriť toxín, najviac však malé 
deti aj starší dospelí.

 Prevencia a ochrana : Existuje očkovanie 
ktoré sa robí vakcínou (očkovacou látkou)  
DTP. Vakcína obsahuje toxoid (látka podobná 
toxínu, ale neškodná), proti ktorému si 
vytvoríme  protilátky.



 Prezývka: laktobacil, Doderleinov bacil, 
probiotikum

 Tvar: Grampozitívna palička
 Výskyt: Je to užitočná baktéria, ktorá žije v čreve 

ľudí a u žien aj v pošve, kde je súčasťou nášho 
systému obrany proti infekciám. V zdravom čreve 
máme niekoľko desiatok miliárd (10 000 000 000) 
týchto baktérií. Je tiež prítomná v niektorých 
mliečnych výrobkoch (jogurt, kyslé mlieko) a je 
súčasťou probiotických potravín.  

 Ochorenie: Nespôsobuje infekciu.



 Využitie:
Názov probiotická znamená, že účinkuje
proti poškodeniu sliznice antibiotikami. 
Nahrádza v čase užívania antibiotík baktérie, 
ktoré sú dôležité pre fungovanie čreva. 
Napomáha tráveniu a súťaží s patogénnymi
baktériami (baktérie, ktoré spôsobujú 
ochorenie). Produkuje laktázu, čo je enzým 
dôležitý pre trávenie. Bráni vzniku 
kvasinkových infekcií pošvy.



 Prezývka: zlatý stafylokok
 Tvar: Grampozitívny kok, v mikroskope 

vytvára zhluky ako strapce hrozna.
 Výskyt: Žije na koži, predovšetkým okolo nosa 

a pod pazuchami človeka, ale aj na zvieratách.

 Ochorenie: Spôsobuje hnisavé ochorenie 
kože, vredy, akné, infekciu rán, otravu 
z potravín (hnačku a vracanie), otravu krvi 
(sepsu), zápal kostí a toxický šok.



 Kto je najviac ohrozený: Každý človek
s ranou, popáleninou, ale vážnejšie sa prejaví, ak 
je človek chorý a slabý. 

 Prevencia a ochrana: Udržujte kožu v čistote. 
Rany pred zaviazaním dobre vydezinfikujte 
a ošetrujte ich len čistými rukami. Vždy si 
poumývajte ruky, keď ste sa hrali so zvieratami. 
Umyte si ruky aj pred prípravou jedla. 
Nepripravujte jedlo bez ochrany, ak máte hnisavé 
ochorenie na koži, v nose alebo hrdle. Dbajte, 
aby ste stravu odložili do chladničky.



 Prezývka: MRSA
 Tvar: Grampozitívny kok, v mikroskope vytvára

zhluky ako strapce hrozna
 Výskyt: Môže sa nachádzať na okraji nosa zdravých ľudí, 

predovšetkým, ak pracujú v zdravotníctve, bez toho, aby im 
spôsoboval ochorenie. (Takýto stav sa nazýva nosičstvo).

 Ochorenie: MRSA podobne ako iný Staphylococcus aureus
spôsobuje rôzne hnisavé infekcie, niekedy malé ranky 
podobné ako po poštípaní pavúkom. Vyskytuje sa 
predovšetkým v nemocnici ako tzv. nemocničný 
(nozokomiálny) kmeň. Okrem toho, že spôsobuje 
ochorenie, je veľkým problémom aj odolnosť (rezistencia) 
MRSA na antibiotiká.



 Kto je najviac ohrozený: Ktokoľvek, kto
má ranku alebo popáleninu na koži
alebo sliznici. Predovšetkým ohrozuje pacientov 
v nemocnici a ľudí so slabou imunitou
(obranyschopnosťou).

 Prevencia a ochrana: Je veľmi dôležité dodržiavať 
osobnú hygienu a hygienu rúk. Pri výskyte 
ochorenia sa zakazuje požičiavať si uteráky, 
športové potreby. V nemocnici a pri ošetrovaní 
rán je treba dodržiavať bezpečné postupy, aby sa 
zabránilo prenosu infekcie.



 Prezývka: kožný stafylokok
 Tvar: Grampozitívna palička, 

v mikroskope vytvára zhluky – strapce.
 Výskyt: Baktéria žijúca na koži človeka 

a zvierat.

 Ochorenie: Normálne nespôsobuje 
ochorenie.



 Kto je najviac ohrozený: 
Pacienti v nemocnici a tí, ktorí majú nejaký 
umelohmotný materiál zavedený do tela 
(močový alebo cievny katéter, umelé 
chlopne).

 Prevencia a ochrana: Dodržiavanie úzkostlivej 
čistoty a ošetrovateľskej techniky pri 
zavedených umelohmotných materiáloch 
v tele.



 Prezývka: viridujúci streptokok
 Tvar: Grampozitívna guľatá baktéria, 

v mikroskope vytvára retiazky 
ako šnúra perál

 Výskyt: Žije v ústach, predovšetkým prichytený 
na zubnej sklovine a jemných prasklinkách v nej. 
Žije v kyslom prostredí. Z cukru v strave vytvára 
kyselinu, ktorá rozleptá (rozpustí) zubnú 
sklovinu.

 Ochorenie: Je spolu so zlou hygienou 
a nevhodnou stravou dôležitou príčinou vzniku 
zubného kazu.



 Kto je najviac ohrozený: Každý,
kto má zuby (nie umelé).

 Prevencia a ochrana: Umývajte si zuby aspoň 
dvakrát denne (ráno a večer). Vypláchnite si 
poriadne ústa a vyčistite si aj miesta medzi 
zubami. Nebojte sa chodiť na prehliadky 
zubov. Jedzte pestrú stravu a nepreháňajte to 
so sladkosťami.



 Prezývka: šigela
 Tvar: Gramnegatívna palička
 Výskyt: Baktéria infikuje len človeka, alebo iné 

primáty.

 Ochorenie: Už len malé množstvo tejto 
baktérie môže spôsobiť veľmi ťažkú hnačku 
s krvou a hnisom v stolici (dyzentériu).



 Kto je najviac ohrozený: 
Každý, kto dovolí, aby sa baktéria dostala
do jeho tela, a to tak, že zje kontaminované jedlo 
alebo vypije kontaminovanú tekutinu 
(kontaminovaná znamená znečistená baktériami 
zo stolice chorého).

 Prevencia a ochrana: Dodržujte základné 
hygienické návyky. Umývajte si ruky vždy po 
použití WC, pred pripravovaním jedla. Ľudia 
s hnačkou nesmú pripravovať jedlo pre iných. 
Nepite vodu z bazéna.



 Prezývka: Kampylobakter
 Tvar: ohnutá gramnegatívna palička
 Výskyt: Žije v čreve zvierat, predovšetkým 

hydiny. Je citlivý na vonkajšie podmienky, 
vyschnutie, zahriatie a kyslík.

 Ochorenie: Je často príčinou hnačky, obvykle 
po zjedení kontaminovaného jedla.



 Kto je najviac ohrozený: Hocikto, 
kto zje kontaminované jedlo, často spolu s 
mliekom.

 Prevencia a ochrana: Snažte sa o dodržiavanie 
hygienických pravidiel, jedzte len dobre 
tepelne upravené mäso a mäsové výrobky, 
pasterizované (teplotou 80 stupňov Celzia 
upravené) mlieko a bezpečnú vodu.



 Prezývka: salmonela
 Tvar: Gramnegatívna palička
 Výskyt: Žije v tele zvierat, predovšetkým hydiny. 

Infekcia ľudí súvisí s jedlom živočíšneho pôvodu 
(z chorých zvierat) alebo so stravou a vodou, 
ktorá bola kontaminovaná prenosom baktérie 
z chorého človeka. Existuje viac ako 1000 rôznych 
salmonel.

 Ochorenie: Salmonely spôsobujú ťažkú infekciu, 
ktorú sprevádzajú hnačka, kŕče, horúčka. Niekedy 
môže spôsobiť aj infekcie iných orgánov.



 Kto je najviac ohrozený: Každý, kto zje
alebo vypije kontaminovanú stravu, či vodu. Väčšie 
riziko je u malých detí, starých a chorých ľudí.

 Prevencia a ochrana: Dodržujte základné hygienické 
návyky. Umývajte si ruky, kedykoľvek ste sa dotkli 
surového mäsa alebo hrali so zvieratami. Jedlo vždy 
dobre uvarte, mäso má byť poriadne prepečené alebo 
uvarené, vajíčko jedzte, len ak je žĺtok tuhý. Umývajte 
poriadne príbor, nože a dosky, na ktorých ste krájali 
surové mäso. Pite len pasterizované mlieko. 



 Prezývka: pyocyan, pseudomonas
 Tvar: Gramnegatívna palička s puzdrom

a zvláštnou kvetinkovou vôňou
 Výskyt: Žije všade, kde je trochu vody: v pôde, vo 

vodovodnej vode, vo váze s kvetmi, na mydle, ovocí 
a zelenine. Vyskytuje sa v nemocnici ako 
nozokomiálna baktéria

 Ochorenie: Nespôsobuje infekcie, ak je všetko 
v poriadku. U oslabených ľudí je zodpovedná za 
infekcie kože (plavárenské ucho), popálenín, pľúc, krvi. 
Často spôsobuje alebo komplikujúce infekcie pacientov 
v nemocnici. Je veľmi odolná na antibiotiká.



 Kto je najviac ohrozený: Ľudia s oslabenou 
imunitou, pacienti v nemocnici, deti s vrodeným 
postihnutím pľúc. Takým je napríklad cystická 
fibróza – ochorenie, kedy je časť pľúc nahradená  
cystami (mechúrikmi). 

 Prevencia a ochrana: Prvotriedna ošetrovateľská 
technika, zabránenie kontaminácie prostredia, 
výmena vody a dodržiavanie hygienických 
návykov a pravidiel upratovania.



 Prezývka: meningokok
 Tvar: Gramnegatívny kok, Vyskytujú

sa vždy v dvojici (diplokoky) a vyzerajú ako dve 
kávové zrná.

 Výskyt: Žije na sliznici úst, nosa a hrdla mnohých 
ľudí, bez toho, aby spôsobili ochorenie 
(nosičstvo). Vyskytuje sa vo viacerých typoch. 

 Ochorenie: Spôsobuje veľmi vážne ochorenie –
zápal mozgových blán (meningitídu), alebo 
infekciu krvi (sepsa) a šok. Ochorenie je vždy 
veľmi vážne a často smrteľné.



 Kto je najviac ohrozený: Deti mladšie
ako 3 roky, mladí dospelí žijúci v úzkom 
kontakte (internáty, tábory, vojenské 
ubytovne) sa nakazia od nosiča. 

 Prevencia a ochrana: Nedovoľte druhým, aby 
na vás kašľali a kýchali. Umývajte si ruky, 
nedotýkajte sa cudzích použitých obrúskov 
a vreckoviek. Existuje očkovacia látka určená 
pre najviac ohrozených dospelých proti 
niektorým typom.



 Prezývka: proteus
 Tvar: Gramnegatívna palička s bičíkmi.
 Výskyt: Normálna baktéria nášho čreva, 

vyskytuje sa voľne v prírode.
 Ochorenie: Spôsobuje infekcie močových ciest, 

obvykle u osôb oslabených alebo v nemocnici, 
ktorí majú katéter.

 Kto je najviac ohrozený: Oslabení pacienti, 
s poruchou imunity alebo pri nedostatočnej 
ošetrovateľskej technike.



 Prevencia a ochrana: Dodržujte
základné hygienické návyky. Umývajte
si ruky po použití WC. Dievčatá a ženy sa majú 
správne utierať odpredu dozadu. Je potrebné 
dodržovať správnu ošetrovateľskú techniku 
pacientov obzvlášť, ak majú katéter.

 Podobne sa správajú aj ďalšie baktérie: 
Providencia stuartii
Morganella morgani



 Prezývka: hemofil
 Tvar: Gramnegatívna palička, 

niekedy s puzdrom
 Výskyt: Žije v ústach a hrdle mnohých ľudí, zvlášť 

detí

 Ochorenie: Je to zradná baktéria, ktorá môže byť 
neškodná alebo veľmi nebezpečná. Pred 
vytvorením očkovacej látky, bola príčinou zápalov 
mozgových blán predovšetkým malých detí. 
Hemofily bez puzdra môžu spôsobiť infekciu uší, 
prínosových, dutín, očí, pľúc.



 Kto je najviac ohrozený: Deti do 3 rokov,
ktoré neboli očkované. Mierne infekcie dýchacích 
ciest ohrozujú aj dospelých, ktorí majú 
poškodenú sliznicu inou infekciou (najčastejšie 
vírusovou) alebo fajčením. 

 Prevencia a ochrana: Proti opuzdrenej
nebezpečnej baktérii chránime deti očkovaním. 
Dodržovanie základných hygienických návykov pri 
kýchaní, kašľaní a používaní vreckoviek je dôležité 
pri prenose infekcií dýchacích ciest.



 Prezývka: listéria
 Tvar: Grampozitívna palička, 

veľmi jemná
 Výskyt: Žije v chladnom prostredí, dokonca aj 

v chladničke, kde by malo byť jedlo bezpečné.

 Ochorenie: Spôsobuje obyčajne mierne 
ochorenie zvierat a ľudí. Vážnejšie ochorenie je 
u oslabených ľudí. Pre tehotné ženy je veľmi 
nebezpečná, lebo infekcia môže prejsť na 
nenarodené dieťa a spôsobiť jeho ťažké 
ochorenie. Dieťatko sa môže nakaziť aj počas 
pôrodu a ochorieť na zápal mozgových blán.



 Kto je najviac ohrozený: Tehotné
ženy a ich plod.

 Prevencia a ochrana: Je potrebné sa vyhýbať 
surovej zelenine a surovému mlieku. 
Predovšetkým tehotné ženy a oslabení sa 
musia chrániť. Infekcia sa prenesie na človeka 
mliekom chorých zvierat alebo zeleninou 
kontaminovanou zvieratami a nedostatočne 
umytou. Listériu zabije zohriatie. 



 Prezývka: acinetobakter
 Tvar: Gramnegatívna palička, 

v mikroskope obvykle v dvojiciach
 Výskyt: Žije v prostredí, vo vode, v pôde, tiež 

v čerstvých potravinách. Prežije niekoľko dní 
na suchých plochách, napríklad na telefóne, 
alebo klávesnici počítača.

 Ochorenie: Spôsobuje infekcie krvného 
riečiska, zápal pľúc a infekcie rán.



 Kto je najviac ohrozený: Ľudia
so zníženou obranyschopnosťou a pacienti 
v nemocnici. Infekcie touto baktériou boli časté 
u vojakov počas vojny v Afganistane, Iraku, 
Kuvajte a Vietname.

 Prevencia a ochrana: Dobrá hygiena rúk 
predovšetkým u zdravotníckych pracovníkov, 
dezinfekcia priestorov a povrchov v nemocnici. 
Táto baktéria je veľmi odolná na mnohé 
antibiotiká.



 Prezývka: klostridium, botulizmus
 Tvar: Grampozitívna sporulujúca palička
 Výskyt: V pôde, na rastlinách, zvieratách žije ako spóra –

spiaca forma baktérie. Ak sa dostane do vhodného 
prostredia (bez kyslíka) zmení sa na aktívnu rastúcu 
baktériu.

 Ochorenie: Spôsobuje otravu z potravín, botulizmus, ak 
pacient zje potravu, v ktorej baktéria vytvorila toxín. Jed je 
veľmi silný a na usmrtenie stačí len malé množstvo. 
Príznakmi je slabosť, obrna, dvojité videnie, zlé 
vyslovovanie a zlé prehĺtanie. Existuje aj detský botulizmus, 
po zjedení spór v mede. Ale aj ranový botulizmus, keď sa 
spóry dostanú do rany. V kozmetike sa tento toxín používa 
na vyhladenie vrások (botox).



 Kto je najviac ohrozený: Hocikto, 
kto zje potraviny kontaminované toxínom 
(zeleninové konzervy, údené mäsové výrobky, 
klobásky, údené ryby, ktoré neboli prevarené. 

 Prevencia a ochrana: Dodržujte správne 
postupy pri príprave domácich konzerv 
a mäsových výrobkov a vždy ich dobre 
prevarte. Toxín sa varením zničí. Konzervy 
môžu mať tzv. bombáž, vyklenutie viečka.



 Prezývka: Klostridiová hnačka,
nekrotizujúca kolitída

 Tvar: Grampozitívna palička vytvárajúca spóry
 Výskyt: Žije v čreve človeka. Je to baktéria, pre 

ktorú je kyslík toxický – anaeróbna.

 Ochorenie: Spôsobuje hnačku, obvykle potom, 
ako človek užíval silné antibiotiká. Tie zabili 
ochranné baktérie v čreve a klostrídium sa 
rozmnožilo viac ako je normálne. Vytvára jedy –
toxíny, ktoré vyvolajú krvavú hnačku.



 Kto je najviac ohrozený: Ktokoľvek, kto
užíval silné širokospektrálne antibiotikum 
(antibiotikum, ktoré účinkuje na viaceré baktérie) 
a kto má klostridium v čreve.

 Prevencia a ochrana: Umývanie rúk. Opatrnosť je 
nutná predovšetkým u zdravotníckych 
pracovníkov, ktorí menia posteľnú bielizeň 
a prebaľujú pacientov, alebo ľudí s hnačkou. 
Kúpeľňu a WC je potrebné dezinfikovať.



 Prezývka: tetanus
 Tvar: anaeróbna grampozitívna palička

tvoriaca spóry
 Výskyt: Žije v pôde ako spóra. Ako vegetatívna

(rastúca baktéria) žije v anaeróbnom –
bezkyslíkovom prostredí. 

 Ochorenie: Spôsobuje tetanus potom, ako spóry 
kontaminovali hlboké bodné rany. Spóry sa 
premenia na živú bunku a vytvárajú jed – toxín, 
ktorý spôsobí kŕče svalov. Bez liečby človek 
umrie.



 Kto je najviac ohrozený: Každý, kto
má ranu kontaminovanú spórami klostrídia
a kto nie je správne očkovaný

 Prevencia a ochrana: Očkovanie v detstve 
a potom každých 10 rokov. Opatrnosť je 
potrebná pri chôdzi naboso. Každá rana 
(bodná – spôsobená tŕňom, kusom dreva, 
klincom) má byť správne ošetrená.



 Prezývka: pneumokok
 Tvar: grampozitívny kok v dvojiciach, 

diplokok obvykle obkolesený puzdrom, 
v mikroskope vytvára tvar ako plameň a sviečka.

 Výskyt: Bežne prítomný na sliznici dýchacích ciest 
(ústa, nos, hrdlo). 

 Ochorenie: Spôsobuje infekcie stredného ucha 
alebo prínosových dutín, často opakované alebo 
ťažké ochorenie pľúc, obyčajne po inom ochorení 
(vírusovom), zápal mozgových blán 
(meningitída), infekciu krvi (sepsa).



 Kto je najviac ohrozený: Deti mladšie
ako 3 roky, starší ľudia s ochorením pľúc
alebo srdca. 

 Prevencia a ochrana: Existuje očkovacia látka, 
ktorá je vhodná pre starších ľudí na zabránenie 
zápalu pľúc a zápalu mozgových blán. Vakcína pre 
deti chráni pred niekoľkými najčastejšími 
pneumokokmi, ktoré by mohli spôsobiť zápal 
mozgových blán alebo infekciu krvi.



 Prezývka: hemolytický streptokok, HSA
 Tvar: grampozitívny kok v retiazkach
 Výskyt: Žije na sliznici človeka alebo zvierat

ako nosičská baktéria, ktorá obvykle nespôsobuje 
ochorenie.

 Ochorenie: Môže vyvolať hnisavú angínu, čo je  
najčastejší zápal hrdla u človeka. Niekedy je táto 
baktéria veľmi nebezpečná (virulentná) a 
spôsobuje rozpad svalov. Je to tzv. mäsožravá 
baktéria, keď napadne tkanivo a prostredníctvom 
jedu spôsobí rozpad svalov a buniek.



 Kto je najviac ohrozený: Angína je 
najčastejším ochorením, predovšetkým 
u mladých ľudí (vo veku 5 – 15 rokov), ale aj 
dospelí môžu ochorieť

 Prevencia a ochrana: Umývanie rúk, 
úzkostlivá osobná hygiena vo vzťahu k ľuďom, 
ktorí sú chorí. Nepoužívať spoločné hrnčeky, 
poháre, rúže, lyžičky, neoblizovať a nesliniť si 
rany.



 Prezývka: 
 Tvar: anaeróbna (kyslík neznášajúca) 

gramnegatívna palička
 Výskyt: Obvykle normálna baktéria v čreve 

človeka a zvierat, pomáha pri trávení potravy.

 Ochorenie: Spôsobuje infekcie čriev, bolesti 
brucha a hlboké, hnisavé vredy.



 Kto je najviac ohrozený: Ľudia, 
ktorí prekonali úraz brucha, prípadne 
ktorí majú presakovanie z čreva do brucha.

 Prevencia a ochrana: Udržujte sa v dobrom 
stave, aby ste zabránili vzniku rán a úrazom.



 Prezývka: Baktéria divého kašľa,
čierneho kašľa, pertusis

 Tvar: gramnegatívna kokoidná – skoro 
okrúhla – palička

 Výskyt: Dýchacie cesty niektorých nosičov, 
alebo chorých.

 Ochorenie: Čierny kašeľ, divý kašeľ. Ťažký 
záchvatovitý kašeľ, trvajúci niekoľko týždňov, 
s celkovými príznakmi.



 Kto je najviac ohrozený: Deti, 
prípadne aj dospelí, ktorí neboli očkovaní.

 Prevencia a ochrana: Ochrana pred infekciou 
dýchacích ciest. Očkovanie detí DPT vakcínou. 
(P = pertussis)



 Prezývka: klebsiela
 Tvar: gramnegatívna palička s puzdrom
 Výskyt: Prežíva na sliznici nosa, hrdla a čreva 

človeka, prípadne aj v pôde a vode.

 Ochorenie: Spôsobuje infekcie rany 
predovšetkým popálenín, infekcie krvi a pľúc, 
bronchitídu a infekciu močových ciest zvlášť 
u pacientov v nemocnici.



 Kto je najviac ohrozený: Deti aj
dospelí, ale zvlášť osoby, ktoré sú oslabené 
alebo majú aj iné ochorenie.

 Prevencia a ochrana: Dodržiavanie 
hygienických návykov, predovšetkým po 
použití WC a u zdravotníckych pracovníkov 
a každého, kto ošetruje pacientov.



 Prezývka: seracia
 Tvar: gramnegatívna palička
 Výskyt: Žije v prostredí a vo vode.

 Ochorenie: Len málokedy infikuje ľudí, 
a vtedy spôsobí infekciu močových ciest 
u pacientov v nemocnici s močovým 
katétrom.



 Kto je najviac ohrozený: Pacienti
s oslabenou obranyschopnosťou alebo 
pacienti v nemocnici

 Prevencia a ochrana: Umývajte si ruky, 
zdravotnícki pracovníci si majú umývať ruky 
a dodržiavať všetky princípy dobrej 
ošetrovacej techniky, predovšetkým, ak  
ošetrujú pacientov s katétrami.



 Prezývka: aspergilus, pleseň
 Tvar: Huba, ktorá rastie ako pleseň. 

Vytvára vlákna, ktoré sa volajú hyfy a hlavičku, ktorá 
vyzerá ako brokolica. Šíri sa uvoľňovaním malých častíc 
do prostredia.

 Výskyt: Aspergillus môžeme nájsť hocikde v prírode, 
predovšetkým v pôde a hnijúcich rastlinách. Je 
príčinou zaplesnenia budov.

 Ochorenie: Aspergillus nepôsobí ochorenie zdravých 
ľudí, ale je nebezpečná a spôsobí infekciu dutín alebo 
pľúc ľudí, ktorí majú slabú imunitu (kvôli tomu, že sú 
vážne chorí alebo pri liečbe rakoviny).



 Kto je najviac ohrozený: 
Ľudia so slabou imunitou.

 Prevencia a ochrana: Udržiavanie čistoty, 
čistenie klimatizačných, ventilačných 
a filtračných zariadení v nemocniciach 
a budovách. Vetranie a kontrola vlhkosti. 
Ľudia s oslabenou imunitou sa chránia ústnou 
maskou alebo respirátorom.



 Prezývka: kvasinka
 Tvar: Oválna jednobunková forma húb,

ktorá sa rozmnožuje pučaním. 
 Výskyt: Kandida žije na koži, v ústach a čreve 

a obvykle nerobí problémy.

 Ochorenie: Vyvolá ochorenie v miestach tela, kde 
sa nachádza, ak sa zmenia fyziologické 
podmienky. Najčastejšie vznikne kandidóza na 
koži, v čreve alebo pošve žien. Deti mávajú 
kvasinky v ústach a vtedy majú biele miesta na 
sliznici alebo jazyku.



 Kto je najviac ohrozený: 
Ľudia s cukrovkou alebo oslabenou imunitou 
kvôli nejakej inej chorobe alebo liečbe 
rakoviny, ale aj ľudia potom, ako užívali 
antibiotiká.

 Prevencia a ochrana: Ľudia s cukrovkou by 
mali dodržiavať diétu a liečbu. U ostatných je 
prevencia ťažká, niekedy pomôžu probiotiká.



 Prezývka: pleseň atletickej nohy

 Príznaky: Atletická noha je ochorenie, ktoré 
vzniká potom, ako pleseň napadla kožu na 
prstoch alebo nechtoch nohy. Tie sú červené, 
svrbia, sú suché a odlupujú sa.

 Šírenie: Infekcia sa šíri dotykom s pôdou, 
s kachličkami, obuvou alebo inými predmetmi, 
ktoré sú kontaminované plesňami.



 Kto je najviac ohrozený: 
Každý, ale hlavne tí, ktorých nohy
sú dlhodobo v teplej, nedýchajúcej obuvi 
(spotené nohy dlhodobo v športovej obuvi)

 Prevencia a ochrana: Nechoďte naboso do 
verejných spŕch, neobúvajte si cudzie ponožky 
a topánky alebo športovú obuv. Udržuje 
hygienu nôh. V lete choďte často naboso, 
vetrajte si topánky a ponožky.




