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V Liberci 19. srpna 2016
TISKOVÁ ZPRÁVA
EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI V ROCE 2015
V Libereckém kraji bylo v roce 2015
evidováno 7657 povinně hlášených infekčních
onemocnění - relativní nemocnost 1753,4
nemocných na 100 000 obyvatel.
Infekčním
onemocněním
onemocnělo
v Libereckém kraji 3860 mužů a 3797 žen.
V okrese Liberec bylo registrováno 2473
případů (32,3 %) všech hlášených nákaz v LK,
v okrese Česká Lípa 1750 případů (22,8 %), v
okrese Jablonec nad Nisou 1892 (24,7 %) a
v okrese Semily 1542 případů (20,2 %).
Přepočteno na 100 000 obyvatel – nejvyšší
nemocnost byla hlášena v okrese Jablonec n/N (2100,1), následují okres Semily (2066,3), okres Česká
Lípa (1697,5) a okres Liberec (1434,4).
Spektrum hlášených infekčních onemocnění tvořilo 55 diagnóz. Osm diagnóz u 6285 případů tj. 82%
onemocnění bylo hlášeno ve vyšší četnosti než 200 případů za rok.
Jednalo se o nemoci očekávané a nebyla registrována žádná z nákaz, která by významně ohrožovala nebo
podstatně změnila předpokládanou
epidemiologickou situaci v kraji.
Zbylých 1372 případů
ostatních 47 diagnóz.

tvořilo

Nejvíce byly zastoupeny vzdušné
nákazy
(53%),
z toho
86%
představovaly
plané
neštovice.
Nemocnost u této diagnózy, stejně
jako u ostatních dětských vzdušných
onemocnění,
které
nepodléhají
pravidelnému očkování, vykazuje
relativně pravidelné epidemické
cykly, podmíněné nahromaděním
nově dorůstajících vnímavých osob.
Obvyklá délka těchto cyklů je
v rozsahu 4 – 5 let. Vyšší nemocnost obvykle nepostihuje celý kraj rovnoměrně, ale postupuje vlnovitě
po jeho území.
Alimentární nákazy - infekce vstupující do organismu trávicím ústrojím - se na celkovém objemu
infekčních onemocnění v roce 2015 podílely 26 %, z nichž 33 % představovaly kampylobakteriózy
a 19 % virové střevní infekce. 438 onemocnění tj. 22 % z alimentárních nákaz bylo hlášeno ve čtyřech
epidemických výskytech.
Velmi nepříznivá byla situace u „tzv. nemoci špinavých rukou“ virové hepatitidy A. V LK bylo
hlášeno 91 onemocnění virovým zánětem typu A tj. nemocnost 20,7 na 100 000 obyvatel. Dle okresů
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– ČL -3, JN – 57, LB – 30, SM - 1 případ. (V roce 2014 byla hlášeno pouze 26 onemocnění a v roce
2013 tři případy onemocnění.). 73 osob z celkového počtu onemocnělo v epidemickém výskytu v okrese
Liberec a Jablonec n/N. Pouze u 10 osob byla diagnóza uzavřena jako postakutní stav bez nutnosti
hospitalizace. Protiepidemická opatření byla stanovena ve 22 kolektivech - 4x v MŠ, 10x v ZŠ, 7x na SŠ
a v jednom případě se jednalo o tábor. V okrese Jablonec nad Nisou nebyl výskyt v roce 2015 ukončen.
V celé ČR bylo v roce 2015 hlášeno 724 případů tj. 6,87 na 100 000 obyvatel. V LK byla druhá
nejvyšší nemocnost (nevyšší nemocnost evidoval kraj Karlovarský).
Nepříznivá byla situace u onemocnění nákazami, proti kterým je zavedeno pravidelné očkování.
Evidován byl výskyt dávivého kašle a příušnic ve všech okresech kraje, ve všech věkových skupinách.

Výskyt dávivého kašle v LK v letech 2001 - 2015
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V roce 2015 bylo v LK hlášeno 63
případů dávivého kašle (14,4 na
100 000 obyvatel), v celé ČR bylo
hlášeno 585 případů (5,55 na
100 000 obyvatel). Dle okresů ČL
– 19, LB – 24, JN – 15, SM - 5.
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Výskyt příušnic v LK v letech 2001 - 2015

V roce 2015 bylo zaznamenáno 29
případů příušnic (6,61 na 100 000
obyv.), v celé ČR bylo v roce 2015
zaznamenáno 1616 případů (15,3 na
100 000 obyvatel).
Onemocnělo 17 mužů a 12 žen. Dle
okresů ČL – 2, JN - 7, LB - 16 a
SM - 4 případy. Očkováno bylo v
minulosti 19 nemocných.
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Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK
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