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Poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dne 27. 10 .2019 jste se na nás s žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

k jednotlivým bodům žádosti vám sdělujeme následující:

l) Kolik osob hlášených pro nákazu pohlavně přenosnou chorobou hygienická stanice eviduje za rok
2019?
Vzhledem k tomu, že se registr pohlavních nemocí uzavírá v dubnu roku 2020, nejsou v tuto chvíli
k dispozici souhniná data za rok 2019. K 6. 11. 2019 je v registru pohlavních nemocí za Liberecký kraj
hlášeno 55 onemocnění (vyjnía HIV pozitivních bez jiné diagnózy pohlavní nemoci).

2) Kolik osob v otázce č. l bylo HIV pozitivních?
Od začátku roku 2019 k dnešnímu dni evidujeme v Libereckéin kraji nově diagnostikovaných 6 HIV
pozitivních osob.

3) Kolik osob uvedených v otázce č. l bylo předvoláno k epidemiologickému šetření na základě § 64
písm. d) zákona č. 258/2000 Sb. za rok 2019?
Cílené vyšetření u všech relevantních kontaktů u pohlavně přenosriých nákaz (kromě HIV pozitivních
osob) provádí dennatovenerologická pracoviště.

4) Kolik z osob uvedených v otázce č. 3 bylo HIV pozitivních?
K dnešnímu dni jsme v roce 2019 provedli epidemiologické šetření u 5 nově diagnostikovaných HIV
pozitivních osob.

5) U kolika osob byla uložena bloková pokuta za porušení §53 odst. 1 zákona 258/2000 Sb. (podle §92k
odst. 6 písm.c téhož zákona) v roce 2019?
V uvedeném případě nebyla uložena žádná bloková pokuta.

6) Kolik z osob uvedených u otázky č. 5 bylo HIV pozitivních?
Viz bod 5.
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