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KOVÁNÍ Z HLEDISKA EPIDEMIOLOGIE

Jako opat ení k p edcházení vzniku a ší ení infek ních nemocí je v R zakotvena povinnost
podrobit se stanoveným druh m o kování a to v zákon o ochran ve ejného zdraví (konkrétn §§
45-47 zákona . 258/2000 Sb.); rozsah a podmínky o kování jsou upraveny vyhláškou . 537/2006
Sb., o o kování proti infek ním nemocem.
V souladu s požadavky Sv tové zdravotnické organizace je v R každoro
pracovníky
protiepidemických odd lení krajských hygienických stanic provád na administrativní kontrola
proo kovanosti u d tí podle jednotných kritérií stanovených hlavním hygienikem.
V roce 2014 byla kontrolována proo kovanost proti 9 vybraným infek ním onemocn ním, která
jsou v souladu s platnou legislativou R zahrnuta do pravidelného o kování, a to u d tí s p íjmení
za ínajícím písmenem „D“ s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území eské republiky, se
stavem k 31. prosinci 2013. Vzhledem k nar stajícímu po tu rodi odmítajících o kování svých
tí KHS LK zajímalo, zda kontrola proo kovanosti pouze dle písmene ukáže reálnou
proo kovanost v d tské populaci. Sou asn s kontrolou proo kovanosti dle písmene „D“ byla proto
provedena ve spolupráci s praktickými léka i pro d ti a dorost kontrola proo kovanosti v celém
ro níku dle stejné metodiky. Výsledky kontroly dle písmene „D“ i kontroly všech d tí v dané
kohort potvrdily, že u kontrolovaných kohort d tí dosahuje proo kovanost úrovn , která umož uje
navození kolektivní imunity proti vybraným infek ním onemocn ním s výjimkou o kování proti
spalni kám, zard nkám a p íušnicím. Proo kovanost proti t mto infekcím pod 95 % byla zjišt na u
tí narozených v roce 2011, které m ly být o kovány 2 dávkami o kovací látky proti spalni kám,
íušnicím a zard nkám a to v okrese Liberec a Jablonec nad Nisou.
Ve dnech 20. – 25.4. 2015 probíhá 10. Evropský imuniza ní týden, který p ipomíná význam
imunizace, která zachránila více život než jakékoliv jiné opat ení, které bylo realizováno v oblasti
zdravotnictví. V roce 2013 však v Evrop samotné bylo zaznamenáno 31 685 p ípad spalni ek,
což p edstavuje nár st o 348 % ve srovnání s rokem 2007.
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Ak ní plán pro zvládání infek ních onemocn ní, zejména nových a znovu
se objevujících infekcí, infekcí spojených s poskytováním zdravotní pé e,
opat ení proti antimikrobiální rezistenci a vakcina ní programy
Klesající proo kovanost, k níž dochází v souvislosti s nástupem
antivakcina ních aktivit (zpochyb ují nejen povinnost o kování, ale i
innost a bezpe nost o kování jako takového) a nár st p ípad infek ních
onemocn ní, kterým je možno p edcházet o kováním je alarmující. Nutnost
udržení vysoké proo kovanosti vychází z ady mezinárodních dokument
etn WHO a ECDC. KHS LK se podílí na tvorb tzv. Provakcina ní
strategie, jež je možností jak udržet vysoký stav proo kovanosti a zabránit tak ší ení vakcínami
preventabilních infek ních onemocn ní.
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