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V Liberci 23. března 2011 

Tisková zpráva 

VÝSKYT DÁVIVÉHO KAŠLE V  LIBERECKÉM KRAJI  

Ačkoliv je očkování proti dávivému kašli zahrnuto do pravidelného očkování v posledních 
letech narůstá v České republice počet případů onemocnění. V roce 2009 bylo podle údajů 
Státního zdravotního ústavu hlášeno v ČR celkem 955 případů, což je nejvíce od roku 1966. 
V roce 2010 bylo v ČR hlášeno 662 případů (6,3/100 000 obyvatel),  Liberecký kraj byl 
druhým v pořadí, co do největšího počtu hlášených případů onemocnění. Hlášeno bylo 88 
případů (20/100 000). Od začátku roku 2011 bylo v ČR hlášeno v přepočtu 0,55 onemocnění na 
100 000 obyvatel. Liberecký kraj je třetím krajem s největším počtem hlášených případů 
v přepočtu 1,59 onemocnění na 100 000. Nejvyšší nárůst počtu případů onemocnění byl hlášen 
ve skupině dětí 10-14letých. Po 35 letech byla v letech 2005, 2007 a 2009 dokonce 
zaznamenána tři úmrtí dětí do jednoho roku života, které nebyly kompletně očkovány. Zdrojem 
nákazy pro tyto děti byli rodiče anebo starší sourozenci. Jedná se o vysoce nakažlivé 
onemocnění, které se přenáší osobním kontaktem vzdušnou cestou kapénkami hlavně při kašli             
a kýchání a také předměty čerstvě potřísněnými sekrety z dýchacích cest nemocného. Původcem 
onemocnění je bakterie Bordetella pertussis. Inkubační doba je obvykle 7-10 dní.  

Důležitá je prevence onemocnění – očkování. Do povinného kalendáře bylo očkování proti 
dávivému kašli zavedeno již v roce 1958. V současné době je očkování zahrnuto v hexavakcíně 
a je zahájeno v  9. týdnu života. Děti obdrží tři dávky očkování v prvním roce života, čtvrtou 
dávku ve druhém roce a přeočkovávají se mezi pátým a šestým rokem věku a nově od roku 2009 
ještě mezi desátým a jedenáctým rokem věku. Očkování ani prožité onemocnění nezanechává 
dlouhodobou imunitu.  

Proto je na prvním místě nutné chránit neočkované nebo neúplně očkované novorozence               
a kojence, proto se v rámci tzv. rodinné („cocoon“) strategie doporučuje očkování nastávajících 
a nových maminek, otců, rodinných příslušníků novorozenců včetně starších sourozenců a 
prarodičů a dalších blízkých kontaktů novorozenců, pokud jim nebyla podána posilovací dávka 
v několika předchozích letech. Ochrana nejmenších dětí, které nejsou vzhledem k věku ještě 
očkovány, závisí jen na imunitě osob, které jsou s nimi v blízkém kontaktu. Všechny uvedené 
osoby by proto měly možnost očkování velmi pečlivě a včas zvážit a co nejdříve konzultovat se 
svým praktickým lékařem nebo pediatrem svého dítěte. Očkování se doporučuje provést 
nejméně 14 dní před kontaktem s novorozencem. Dále se doporučuje očkování zdravotnických 
pracovníků novorozeneckých a dětských oddělení, dětských ambulancí, porodníků, pracovníků 
jeslí a kojeneckých ústavů. 

V roce 2010 byla zaregistrována již druhá kombinovaná očkovací látka, určená k přeočkování 
dětí starších 4 let, adolescentů a dospělých proti dávivému kašli, tetanu a záškrtu. Může tak 
nahradit přeočkování proti tetanu u dospívajících a dospělých, kteří se chtějí chránit rovněž proti 
dávivému kašli. 
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