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Tisková zpráva 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2011,OČKOVÁNÍ  

V Libereckém kraji bylo v roce 
2011 evidováno 7174 povinně 
hlášených infekčních onemocnění. 
V přepočtu na 100 000 obyvatel 
bylo infekčním onemocněním 
postiženo 1650 nemocných.  
(V počtu onemocnění nejsou 
zahrnuty akutní respirační infekce, u 
kterých je sběr epidemiologických 
dat prováděn odlišným způsobem.) 

Infekčním onemocněním 
onemocnělo v Libereckém kraji 
3531 mužů a 3643 žen. V okrese 
Liberec bylo registrováno 2934 
případů (40,9% všech hlášených nákaz v LK), v okrese Česká Lípa 1688 případů (23,5%), v okrese 
Semily 1397 případů (19,5%) a v okrese Jablonec nad Nisou 1155 (16,1%) případů infekčních 
onemocnění. Přepočteno na 100 000 obyvatel – nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Semily 
(1871,9), následují okres Liberec (1731,1), okres Česká Lípa (1620,5) a Jablonec nad Nisou (1282,1). 

Spektrum hlášených infekčních 
onemocnění tvořilo 57 diagnóz. 
Sedm diagnóz u 5643 případů tj. 77% 
onemocnění bylo hlášeno ve vyšší 
četnosti než 200 případů za rok. 
Jednalo se o nemoci očekávané. 
Nebyla registrována žádná z nákaz, 
která by významně ohrožovala nebo 
podstatně změnila předpokládanou 
epidemiologickou situaci v kraji.  

Zbylých 1531 případů tvořilo 
ostatních 50 diagnóz.  

Nejvíce byly zastoupeny vzdušné 
nákazy – 52% - z čehož 88% 
představovaly plané neštovice. 

Nemocnost u této diagnózy, stejně jako u ostatních dětských vzdušných onemocnění, které 
nepodléhají pravidelnému očkování, vykazují relativně pravidelné epidemické cykly, podmíněné 
nahromaděním nově dorůstajících vnímavých osob.  

Alimentární nákazy - infekce vstupující do organismu trávicím ústrojím - se na celkovém objemu 
infekčních onemocnění v roce 2011 podílely 22%, z nichž 69% představovaly kampylobakteriózy                   
a virové střevní infekce.  

Relativně příznivá zůstává situace u „nemoci špinavých rukou“ - bacilární úplavice, byly 
zaznamenány 2 případy (u sourozenců) a virové hepatitidy typu A bylo v LK hlášeno 13 případů.  
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PREVENCE OČKOVÁNÍM  

Výskytu mnoha nákaz lze zabránit či alespoň významně snížit závažnost průběhu pomocí očkování.  

Dávivý kašel - v roce 2009 bylo podle údajů Státního zdravotního ústavu v Praze (SZÚ) hlášeno v ČR 
celkem 955 případů, což je nejvíce od roku 1966. Nemocných je však ve skutečnosti daleko více. SZÚ 
odhaduje, že je hlášeno pouze 1-36% případů. 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. Zatímco v roce 2011 bylo hlášeno                    
„pouze“ 324 případů onemocnění k 24. týdnu roku 2012 je hlášeno již 276 případů. Nejvyšší 
nemocnost je ve věkové skupině 15-19 let. Do povinného kalendáře bylo očkování proti dávivému 
kašli zavedeno v roce 1958. V současné době je očkování zahrnuto v hexavakcíně a je zahájeno 
v devátém týdnu života. Děti obdrží tři dávky očkování v prvním roce života, čtvrtou dávkou ve 
druhém roce a přeočkovávají se mezi 5. a 6. rokem věku a nově od roku 2009 ještě mezi 10. a 11. 
rokem věku. Očkování ani prožité onemocnění nezanechává dlouhodobou imunitu. V ČR jsou                      
k dispozici očkovací látky, určené k přeočkování dětí starších 4 let, adolescentů a dospělých proti 
pertusi a zároveň i tetanu a záškrtu. Může tak nahradit přeočkování proti tetanu u dospívajících                   
a dospělých, kteří se chtějí chránit rovněž proti pertusi. Na prvním místě je nutné chránit neočkované 
nebo neúplně očkované novorozence a kojence, proto se v rámci tzv. rodinné („cocoon“) strategie 
doporučuje očkování nastávajících a nových maminek, rodinných příslušníků novorozenců, včetně 
prarodičů a starších sourozenců 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. 

Rotavirová gastroenteritida - až u poloviny dětí, které jsou hospitalizovány během prvního půl roku 
života kvůli akutním gastroenteritidám bývají příčinou onemocnění rotaviry. Rotavirová 
gastroenteritida se projevuje středně těžkým až těžkým vodnatým průjmem, zvracením, bolestí bříška 
nebo křečí a horečkou, které mohou trvat až 8 dní. V případě těžkého průběhu onemocnění pak může 
rychle dojít k dehydrataci organizmu. U dětí do dvou let věku je riziko těžkého průběhu onemocnění 
největší, protože první rotavirová gastroenteritida bývá nejvíce závažná. Očkování představuje 
účinnou prevenci před těžkým průběhem rotavirových gastroenteritid a před hospitalizací kvůli tomuto 
onemocnění.  

Plané neštovicemi -  virem varicella zoster se v ČR každoročně nakazí okolo 6000 dětí do 2 let věku 
(1970/100 000). Onemocnění se šíří přímým kontaktem, kapénkami a vzdušnou cestou. Inkubační 
doba je 10-21 dní, nejvíce nakažlivé je onemocnění 1-2 dny před objevením se vyrážky a trvá do 
zaschnutí krust. U většiny dětí od dvou do čtrnácti let probíhá onemocnění bez větších komplikací.              
V případě, že se matka nakazí v průběhu od pěti dnů před porodem do dvou dnů po porodu, nestihne 
si vytvořit protilátky, které by jinak mohla dítěti předat. Dítě může na svět přijít v 17% případů 
infikované. Až u 30% takto infikovaných novorozenců může průběh nemoci skončit úmrtím. Matkám, 
které plané neštovice ještě neprodělaly, je doporučováno očkování. Očkování je dále vhodné pro 
všechny děti od 1 roku života, které varicellu neprodělaly a dospělé. Očkování z 90% zaručuje, že se 
očkovaný jedinec nenakazí. Zbývajících 10%, kteří se i přes očkování infikují, by mělo mít pouze 
mírný průběh onemocnění bez závažných rizik.  
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