KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: podatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 1.6.2016
Č.j. :
KHSOC/13251/2016/OC/EPID
Sp. značka : KHSOC/13251/2016
Vyřizuje: Mgr. Barbora Hanáková (tel: 585 719 234)
Adresát:

Poskytnutí informací povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen KHS)
obdržela dne 25.5.2016 prostřednictvím sítě elektronických komunikací (datovou zprávou emailem) Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) týkající
se poskytnutí informací o evidovaných případech onemocnění způsobených meningokokem
jakéhokoliv typu v Olomouckém kraji - konkrétně v okrese Olomouc a Šumperk za období od
1.5.2015 do 30.4.2016.

K žádosti Vám KHS sděluje následující:
1) Počet evidovaných onemocnění způsobených meningokokem jakéhokoliv typu za období
od 1.5.2015 do 30.4.2016 v okrese Šumperk a v okrese Olomouc?
Ve Vámi stanoveném období od 1.5.2015 do 30.4.2016 eviduje KHS dva případy
onemocnění způsobených meningokokem v okrese Olomouc a pět případů v okrese Šumperk.

2.) Název školy a počet infikovaných žáků v ní?
KHS sděluje, že v daném období byly hlášeny tři případy invazivního
meningokokového onemocnění (dále jen IMO) na Střední průmyslové škole Šumperk (tyto
případy se vyskytly ve velkých časových odstupech a v různých kolektivech bez podezření na
vzájemnou epidemiologickou souvislost), dále jeden případ IMO na Střední průmyslové škole
a Obchodní akademii Uničov.
V ostatních případech se nejednalo o osoby navštěvující školská zařízení.
3.) Zda a jakým způsobem byli informováni rodiče ostatních spolužáků (nejen těch nejbližších)
o výskytu tohoto onemocnění na příslušné škole?
Na základě hlášeného IMO či podezření na ně je postupováno v souladu s platnou
legislativou, tj. dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o znění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), dále dle
vyhlášky č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění
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pozdějších předpisů, a dle Standardu efektivní klinické péče – invazivní meningokoková
onemocnění, vydaném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky v roce 2006,
částka 10. KHS provádí v souladu s § 62a zákona č. 258/2000 Sb. epidemiologické šetření
zaměřené na ověření diagnózy a zjištění ohniska nákazy. Priorita při zajišťování
protiepidemických opatření v ohnisku IMO je kladena na co nejrychlejší zajištění a
informování osob v kontaktu s nemocným v ohnisku nákazy, v případě nezletilých osob
informování jejich zákonných zástupců, a to nejčastěji telefonicky či elektronickou cestou –
emailem. Rozsah zajišťovaných opatření je prováděn na základě analýzy a po vyhodnocení
rizik zjištěných v rámci epidemiologického šetření. Není tedy nutné informovat žáky a rodiče
celého školského zařízení, ale jen rodiče žáků v epidemiologicky významném kontaktu
s nemocným jedincem, což bylo ve všech případech uvedených v bodě č. 2 ze strany KHS
učiněno.
4.) Kde se mohou občané Olomouckého kraje dozvědět, že toto onemocnění v současné době
vyskytuje v tomto kraji a zda jsou informováni o možných tragických následcích a možnosti
očkování?
O výskytu onemocnění, tedy i IMO, se mohou občané dozvědět od praktických lékařů
(všeobecných praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost), kterým
KHS zasílá každý měsíc zprávy o aktuální epidemiologické situaci v daném okrese.
Informace o tomto onemocnění, průběhu a následcích, taktéž o možnostech očkování lze
získat rovněž u praktického lékaře nebo zjistit na webových stránkách odborných organizaci např.
na
webových
stránkách
Státního
zdravotního
ústavu
(http://www.szu.cz/tema/prevence/meningokokove-infekce).

Otisk úředního razítka
„elektronicky podepsáno“
MUDr. Růžena Haliřová
ředitelka odboru protiepidemického

Rozdělovník:
1. Adresát – elektronická adresa pro doručování:
2. KHS - spis

