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BODY.txt
From:
Sent: Thursday, February 7, 2019 8:25 PM
To: sekretariat@khslbc.cz
subject: Dotaz splaničky
Dobrý den,
podle zákona 106/1999sb, o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o
zodpovězení několika otázek týkajících se epidemie spalniček.
1. Prosím o počet lidí, kteří spalničkami onemocněli říjen 2018, listopad 2018,
prosinec 2018 a leden 2019
2. Prosím o věkové kategorie ve kterých se spalničky objevily
3. Prosím o podrobnější rozepsání nemocných v kategorii 0-5 let a to takto:
děti 0-1rok počet nemocných
děti 1-1,5 roku-počet nemocných a očkování proti spalničkám ano/ne
děti 1,5-5 let počet nemocných a očkování proti spalničkám ano/ne
4. Prosím o rozepsání kolik dávek očkování proti spalničkám měli nemocní lidé
podle věkových kategorií
5. Prosím o počty neočkovaných nemocných podle věkových kategorií
6. Prosím o výčet komplikací, které po spalničkách nastaly pokud je samozřejmě
znáte
7. Prosím o informaci o pacientovi nula - věk, národnost a počet očkování
Věřím, že tyto informace máte velmi pečlivě zaznamenané a nebude pro vás velký
problém na dotazy odpovědět. Část informací se můžeme dozvědět z médií, ale
mnohé nejsou příliš konkrétní.
Protože mají lékaři povinnost spalničky hlásit předpokládám, že tyto informace
máte v databázi..

Velmi děkuji za přehled dat a vstřícnost.

S pozdravem
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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec l, P.O.Box 141, tel. 485 253 Ill, sekretariat@khslbc.cz

Libereckého kraje id nfeai4j, IČ 71009302
V Liberci dne 8.2.2019

č.j.: KHSLB 02535 /2019
Vyřizuje: MUDr. Jana Prattingerová
Počet listů/příloh 1/0

Adresát

,
odpovídám na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. ve věci několika
otázek týkqjících se epidemie spalniček. V uvedených měsících říjen 2018 až leden 2019 nebyl
v Libereckém kaji hlášen žádný případ spalniček.
S pozdravem

MUDr. Jana Prattingerová
ředitelka odboru protiepidemického
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