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V Liberci 8. zá í 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
S

R KLÍŠ AT V LIBERECKÉM KRAJI - VÝSLEDKY VYŠET ENÍ

Za ú elem vyšet ení na p ítomnost viru klíš ové encefalitidy a na p ítomnost p vodce vyvolávajícího
onemocn ní lymeskou borreliózou provedla v m síci ervnu KHS LK sb r klíš at metodou vlajkování
(sb r za pomoci bílé flanelové látky upevn né na ty i).
Klíš ata na p ítomnost viru klíš ové encefalitidy byla sbírána v lokalitách s výskytem tohoto onemocn ní
– okolí obce Staré Splavy u Doks (okres eská Lípa), Bozkov (okres Semily) a Radostín
u Sychrova (okres Liberec). Vyšet ení bylo provedeno ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostrav
metodou PCR. P ítomnost viru u klíš at nebyla potvrzena.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj v m síci ervnu a ervenci
prokázala ve 2 chovech koz p ítomnost viru na klíš ovou encefalitidu ve sm sném vzorku syrového
mléka koz.
Klíš ata na p ítomnost viru p vodce vyvolávající onemocn ní lymeskou borreliózou byla sbírána
v lokalitách s výskytem tohoto onemocn ní – okolí obce Ose ná, v Lidových sadech- Liberec (okres
Liberec) a okolí obce Svojkov (okres eská Lípa) – zaslána k vyšet ení do Národní referen ní
laborato e pro lymeskou borreliozu Státního zdravotního ústavu v Praze. Ve všech vyšet ovaných
lokalitách a u všech vývojových stádiích klíš at (nyfmy a dosp lci) byla mikroskopicky prokázána
ítomnost borrelií. Promo enost klíš at ve vyšet ovaných lokalitách byla 5-14 %.
Z výsledk šet ení plyne doporu ení – po návratu z p írody si pe liv prohlédnout t lo a p isátá klíš ata
co nejd íve odstranit, syrové mléko p ed konzumací tepeln ošet it.
K 5.9.2014 bylo hlášeno
encefalitidou.

v Libereckém kraji 107 onemocn ní lymeskou borreliózou a 5 klíš ovou

Zuzana Balašová
tisková mluv í KHS LK
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