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V Liberci 11. června 2008 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2007 
 

V Libereckém kraji bylo v roce 2007 evidováno 7069 povinně hlášených infekčních onemocnění, 
což je nejvíce od roku 2001. V přepočtu 
na 100 000 obyvatel bylo infekčním 
onemocněním postiženo 1647 
nemocných. 
 

Infekčním onemocněním onemocnělo 
v Libereckém kraji 3410 mužů a 3659 
žen. V okrese Liberec bylo registrováno 
3090 případů (43,7%) všech hlášených 
nákaz v LK, v okrese Česká  Lípa 1832 
případů (25,9%), v okrese Semily 1210 
případů (17,1%) a v okrese Jablonec nad 
Nisou 937 (13,3%) případů infekčních onemocnění. Přepočteno na 100 000 obyvatel – nejvyšší 
nemocnost byla hlášena v okrese Liberec (1937), následují okres Česká Lípa (1733), okres Semily 
(1602) a okres Jablonec nad Nisou (1060). 

Spektrum hlášených infekčních onemocnění tvořilo 65 diagnóz. Sedm diagnóz u 5758 případů tj. 
81% onemocnění bylo hlášeno ve vyšší četnosti než 200 případů za rok. Podle druhu se jednalo o 

nemoci očekávané. Nebyla registrována 
žádná z nákaz, která by významně 
ohrožovala nebo podstatně změnila 
předpokládanou epidemiologickou 
situaci v kraji. Zbylých 1311 případů 
tvořilo ostatních 58 diagnóz.  

Největší mírou ovlivňují četnost 
hlášených nákaz plané neštovice. 
Nemocnost u této diagnózy, stejně jako 
u ostatních dětských vzdušných 
onemocnění, které nepodléhají 
pravidelnému očkování, vykazuje 
relativně pravidelné epidemické cykly, 
podmíněné nahromaděním nově 
dorůstajících vnímavých osob. Obvyklá 
délka těchto cyklů je v rozsahu 4 – 5 

let. Vyšší nemocnost obvykle nepostihuje celý kraj rovnoměrně, ale postupuje vlnovitě po jeho 
území.  
 

Významným jevem předchozích 5-ti let je stoupající trend  u nákaz střevních, především salmonel, 
kampylobakterů a virových střevních infekcí. Relativně příznivá zůstává situace u „nemocí 
špinavých rukou,“ jakými jsou virový zánět jater typu A a bacilární úplavice. Opačně je tomu u  
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virových zánětů jater typu B a C, kdy došlo k významnému navýšení oproti předchozímu roku a 
incidence pro každou z těchto diagnóz poprvé přesáhla hodnotu 7 na 100 000 obyvatel. 

Stoupající trend u lymeské boreliózy se v roce 2007 výrazněji neprojevil, bylo hlášeno o 2 případy 
více než v roce 2006 tj. 256 případů. V loňském roce jsme zaznamenali oproti roku 2006 pokles 
počtu hlášených případů u další nákazy přenášené klíšťaty – středoevropské klíšťové 
meningoencefalitidy o 28% (bylo hlášeno celkem 18 onemocnění). 

Jevem, který je nutno sledovat a vyhodnotit jsou případy onemocnění nákazami, proti kterým je již 
dlouhodobě zavedeno pravidelné očkování - zánět příušnic, dávivý kašel. Situace je obdobná v celé 
ČR, LK není výjimkou. 
 
 

 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


