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V Liberci 16.11.2009 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

JEDNÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ KOMISE KRIZOVÉHO ŠTÁBU LIBERECKÉHO KRAJE 

Ve čtvrtek 12. listopadu 2009 se v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a změnou strategie 
v boji proti šíření viru A(H1N1) uskutečnilo další jednání Epidemiologické komise krizového štábu 
Libereckého kraje v plném složení. (V mezidobí mezi jednáními epidemiologické  komise proběhla celá 
řada dvoustranných jednání zejména mezi KHS LK, KÚ LK, HZS LK, MZ ČR a zdravotnickými 
zařízeními za účelem stanovení subjektů kritické infrastruktury, vakcinační strategie a k pandemickému 
plánu jako celku.) 

V září přestoupila ČR stejně jako ostatní státy EU na strategii mitigace, tj. zmírňování důsledků pandemie 
chřipky, z čehož vyplývají změny postupů zejména jedná-li se o odběry biologického materiálu – nadále 
bude Národní referenční laboratoř pro chřipku v SZÚ Praha vyšetřovat a konfirmovat biologické vzorky 
od pacientů se závažným průběhem, kteří jsou současně hospitalizováni a dále jen ve výjimečných 
případech vysoce rizikových kontaktů s touto infekcí; vyšetřování biologického materiálu v ostatních 
případech bude-li indikováno zajistí síť stanovených krajských laboratoří; lůžková zdravotnická zařízení 
budou poskytovat péči pacientům se závažným průběhem, kteří jsou současně hospitalizováni;  péči                 
o pacienty,   jejichž zdravotní stav nebude vyžadovat hospitalizaci budou zajišťovat praktičtí lékaři pro 
děti a dorost a pro dospělé; pacienti bez závažného chronického onemocnění s chřipkovými příznaky 
budou ponecháni v domácí léčbě.  

Z jednání Komise: 

→ vakcinační strategie – do ČR bude dodána adjuvantní očkovací látka Pandemrix se sníženým 
množstvím antigenu; bude očkováno 10% obyvatel v jednodávkovém režimu. Vakcína je určena 
osobám starším 18 let a nebude k dispozici ve volném prodeji - je určena pro rizikové skupiny 
pacientů, zdravotníky a vybrané osoby subjektů kritické infrastruktury (pracovníci nezbytní pro chod 
státu);  

→ očkovací centra – v souladu s požadavky ministerstva zdravotnictví ČR bylo v Libereckém kraji 
zřízeno 7 očkovacích center – okres Liberec – KNL, a.s., ordinace MUDr. Nedvědové, ordinace  
MUDr. Duškové; okres Jablonec – Nemocnice Jablonec, p.o.; okres Česká lípa – Nemocnice 
s poliklinikou ČL, a.s.; okres Semily – Panochova nemocnice Turnov, Masarykova městská 
nemocnice Jilemnice, Nemocnice s poliklinikou Semily;   

→ realizace očkování  -  očkovací centra budou očkovat zdravotnické pracovníky a vybrané osoby 
subjektů kritické infrastruktury. Osoby se zdravotní indikací a zřejmě i těhotné budou očkovat 
praktiční lékaři. Očkovat se bude stále - očkování v průběhu inkubační doby nezhorší průběh 
onemocnění. Očkovací látku si budou očkovací centra a praktičtí lékaři objednávat sami;  

→ odborný seminář k očkovací látce Pandemrix – pod záštitou Vakcinologické společnosti ČLS JEP 
uspořádá KHS LK odborný seminář „Ochrana před chřipkou Pandemic A(H1N1), který povede 
MUDr. Taťána Holubová ze společnosti GSK, která očkovací látku vyrobila. Seminář se uskuteční 
v pondělí 30.11.09 v přednáškovém sále KÚ LK od 14,30 hod. Je určena zejména zdravotníkům, 
praktickým lékařům, pracovníkům očkovacích center, terénním pracovníkům sociální péče, 
subjektům kritické infrastruktury a médiím; 

→ antivirotika  – ve státních rezervách jsou antivirotika pro ¼ obyvatel, ta budou používána toliko pro 
léčbu nikoli jako prevence;  

→ infekční odd. Krajské nemocnice Liberec – nepřetržitá ambulance infekčního odd. bude kontaktním 
místem pro pacienty s těžším průběhem chřipky A(H1N1) – zde bude na základě vstupního vyšetření 
rozhodnuto o dalším postupu léčby;  
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→ školská zařízení  – prostřednictvím KÚ LK byli ředitelé školských zařízení informování o tom, jak 
efektivně zabránit šíření onemocnění ve školských kolektivech – zcela zásadní prevencí je dodržování 
základních hygienických pravidel zejména řádné mytí rukou vodou a mýdlem a dále v souladu se 
zákonem o ochraně veřejného zdraví uplatňování tzv. ranního filtru – tj. děti vykazující známky 
akutního onemocnění oddělit od ostatních zdravých dětí (nepřijmout do zařízení);  

Ve čtvrtek 19.11.09 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskuteční společné jednání zástupců MZ ČR, 
KÚ a KHS k problematice přijatých opatření zejména k realizace přijaté strategie očkování.  

Komise konstatovala potřebu maximální informovanosti jak po linii odborné, tak po linii veřejnosti. 
K informování veřejnosti slouží zejména webové stránky KHS LK, KÚ LK, tiskové zprávy a mediální 
výstupy těchto institucí.   
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


