
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI 

Husova t . 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, I  71009302 

____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
Strana 1 (celkem 2)  

 

6627 6448

5107

7069

5594

6519
5822

7174

5650
6090 6365

0

1500

3000

4500

6000

7500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Po ty povinn  hlášených infek ních onemocn ní v LK
- absolutní po ty nemocných

Spektrum hlášených infek ních onemocn ní v LK v roce 2014
- po et p ípad , podíl na celkovém po tu 
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V Liberci 11. srpna 2015 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2014 

V Libereckém kraji bylo v roce 2014 
evidováno 6365 povinn  hlášených 
infek ních onemocn ní -relativní 
nemocnost 1457,6 nemocných na 
100 000 obyvatel.  
 (V po tu onemocn ní nejsou zahrnuty 
akutní respira ní infekce, u kterých je sb r 
epidemiologických dat provád n odlišným 
zp sobem.) 

Infek ním onemocn ním onemocn lo 
v Libereckém kraji 3178 muž  a 3187 
žen. V okrese Liberec bylo registrováno 
2044 p ípad  (32,2 %) všech hlášených 
nákaz v LK, v okrese eská Lípa 1552 

ípad  (24,3 %), v okrese Jablonec nad Nisou 1337 (21 %) a v okrese Semily 1432 p ípad  (22,5 %). 
epo teno na 100 000 obyvatel – nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Semily (1918,8), následují 

okres eská Lípa (1505,4), okres Jablonec n/N (1484,1) a okres Liberec (1185,5). 

Spektrum hlášených 
infek ních onemocn ní 
tvo ilo 68 diagnóz. Osm 
diagnóz u 4822 p ípad  tj. 
75% onemocn ní bylo 
hlášeno ve vyšší etnosti 
než 200 p ípad  za rok.  

Jednalo se o nemoci 
ekávané a nebyla 

registrována žádná 
z nákaz, která by 
významn  ohrožovala nebo 
podstatn  zm nila 

edpokládanou 
epidemiologickou situaci 
v kraji.  

Zbylých 1543 p ípad  
tvo ilo ostatních šedesát 
diagnóz.  

 

Nejvíce byly zastoupeny vzdušné nákazy (45%), z toho 76% p edstavovaly plané neštovice. Nemocnost u 
této diagnózy, stejn  jako u ostatních d tských vzdušných onemocn ní, které nepodléhají pravidelnému 

kování, vykazuje relativn  pravidelné epidemické cykly, podmín né nahromad ním nov  dor stajících 
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vnímavých osob. Obvyklá délka t chto cykl  je v rozsahu 4 – 5 let. Vyšší nemocnost obvykle nepostihuje 
celý kraj rovnom rn , ale postupuje vlnovit  po jeho území.  

Alimentární nákazy - infekce vstupující do organismu trávicím ústrojím - se na celkovém objemu 
infek ních onemocn ní v roce 2014 podílely 28 %, z nichž 59 % p edstavovaly kampylobakteriózy                   
a virové st evní infekce. 

Nep íznivá byla situace u onemocn ní nákazami, proti kterým je zavedeno pravidelné o kování. 
etrvával zvýšený výskyt dávivého kašle. V roce 2014 bylo v LK hlášeno 275 p ípad  tj. nemocnost 

62,7 na 100 000 obyvatel, v roce 2013 hlášeno 220 p ípad . Liberecký kraj pat í mezi kraje, kde je 
diagnostikováno a hlášeno nejvíce p ípad  onemocn ní. Nejvyšší po et p ípad  byl registrován v okrese 

eská Lípa – 138 (zejména d ti ve v kové skupin  15-19 let), v okrese Liberec - 67, v okrese Jablonec 
nad Nisou – 35, v okrese Semily – 35.  V celé R bylo v roce 2014 2518 p ípad  tj. 24,0 na 100 000 
obyvatel. 

Nep íznivá byla také situace u „tzv. nemoci špinavých rukou“ virové hepatitidy A. V LK bylo hlášeno 26 
onemocn ní virovým zán tem typu A tj. nemocnost 5,93 na 100 000 obyvatel. (V roce 2013 byla hlášena 
pouze 3 onemocn ní.). 16 osob z celkového po tu onemocn lo v epidemiologické souvislosti v okrese 
Semily. V celé R bylo v roce 2014 hlášeno 637 p ípad  tj. 6,40 na 100 000 obyvatel. 
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