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V Liberci dne 18.10.2022
Č. j.: KHSLB 23369/2022
Sp. značka: S-KHSLB 23369/2022/2
vyřizuje: Mgr. Vondráček
Č. j. odesilatele: -------------
Počet listů/přňoh: 2

Zádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V žádosti, doručené Krajské hygienické stanici se sídlem v Liberci (dále ,,Krajská hygienická
stanice") dne 14.10.2022 pod č.j. KHSLB 23369/2022, žádá ,

, (dále ,,žadatel"), na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnuti niže uvedených informaci:

l) Můžete, prosím, potvrdit nákazu tetanem v kraji Liberec v roce 2022?

2) Jde o muže nebo ženu?

3) jednalo se o dítě nebo dospělou osobu?

4) je možné sdělit přibližný věk osoby?

5) Bylo by možné sdělit o jaké zraněni se jednalo?

6) Byla osoba plně očkovaná (základní schéma " doporučná přeočkování)?

7) je známo, zda byla rána dezinfikována a čim?

8) je možné sdělit, zda osoba přežila?

Adl) Ano, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci eviduje nákazu
člověka bakterii Clostridium tetani.

Ad2) jednalo se o ženu.

Ad3) Jednalo se o dospělou osobu.

Ad4) Jednalo se o pacientku ve věkové kategorii 80+.

Ad5) jednalo se o povrchové zraněni na bérci nohy, které si pacientka způsobila při pádu na
zahradě. Bezprostředně po pádu bylo poraněné místo podupáno domácím mazlíčkem a
kontaminováno půdou.
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Ad6) Jednalo se o řádně očkovanou pacientku (3 roky po přeočkování).

Ad7) Údajně bylo provedeno domácí ošetřeni (dezinfekce neznámo).

Ad8) Úmrtí pacientky nám nebylo hlášeno.

A"
MUDr. jana Pilnáčková

ředitelka sekce ochrany veřejného zdraví
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