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V Liberci 24. června 2021
MUTACE DELTA V LIBERECKÉM KRAJI
K dnešnímu dni bylo metodou sekvenace potvrzeno celkem 54 případů tzv. mutace delta (dříve
zvané indická) u osob s bydlištěm v Libereckém kraji, z nichž je necelých 10 případů aktivních.
Tyto osoby jsou na konci izolace a mají před kontrolním PCR testem, který v takových případech
izolaci ukončuje. Nikdo s potvrzenou mutací delta nebyl hospitalizován, nedošlo k poškození
zdraví. Průběh onemocnění nebyl bezpříznakový, byl mírný.
28 případů jsme evidovali na Českolipsku, resp. v oblasti ORP Nový Bor, kde docházelo ke
komunitnímu šíření v měsíci květnu. U těchto případů nebyla prokázána souvislost s návratem ze
zahraničí.
Od konce dubna bylo metodou diskriminačního PCR v Krajské nemocnici Liberec, a.s. (KNL)
vyšetřeno necelých 400 vzorků (srovnatelně dominují těmto výsledkům suspekce na britskou a indickou
variantu, pouze v menším množství další např. egyptská), z nichž k následné sekvenaci – tedy
k ověření podezření na jiné varianty než běžně cirkulující – byla odeslána zhruba polovina.
V současné době je každý pozitivní výsledek PCR testu z laboratoří KNL došetřován
diskriminačním PCR a dle výsledku zasílán k osekvenování. Od 1.7. 2021 bude sekvenaci vzorků
provádět i KNL. Náklady budou zatím hrazeny z financí KHS LK a KÚ LK.
V Libereckém kraji evidujeme k dnešnímu dni 179 Covid-19 aktuálně pozitivních osob. Nemáme
žádné ohnisko s výskytem mutace delta. Evidujeme pouze jednotlivé případy varianty delta od již
vyhledaných pozitivních osob.
„Závěr SZÚ, prezentovaný médii, že v Libereckém kraji, jako v jednom ze dvou krajů ČR, se šíří
komunitně delta varianta je zavádějící. Liberecký kraj jako jediný dosud provádí v takovémto
rozsahu aktivní vyhledávání mutací tím, že diskriminačnímu PCR podrobuje všechny pozitivní
případy, a tedy logicky vykazuje i větší podíl mutací. V kontextu reálné situace v kraji i neúplně
popsané situace v krajích dalších považuji závěr SZÚ přinejmenším za zavádějící, neodpovídá
současné epidemiologické situaci a vede k ostrakizaci kraje a mezi obyvatelstvem šíří strach.
Jsem přesvědčen, že interpretovat vývoj epidemie by měli pouze epidemiologové, a to se znalostí
regionálních souvislostí,“ říká MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel KHS LK.
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