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INFEKČNÍ NEMOCI Z POVOLÁNÍ
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

V letech 2003-2016 bylo hlášeno 1061 nemocí z povolání,

z toho 292 infekčních a parazitárních u zdravotnických

pracovníků a u pracovníků sociálních služeb.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, odbor hygieny práce 

a odbor protiepidemický

Příklady:

• pneumonie

• chřipka H1N1

• spalničky

• hepatitida A



OČKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ v ČR

Onemocnění Počet 

dávek

Komu je očkování určeno Režim očkování

Hepatitis B 3 dávky 

(0-1-6)

Zdravotnická pracoviště s 

rizikem, studující zdrav., 

pracovníci soc. služeb, nebezp. 

odpad ve ZZ, …

Vyhláška o očkování

Hepatitis 

A + B

3 dávky 

(0-1-6)

IZS – nově přijatí

Vzteklina dle 

vakcíny

Laboratoře s virul. kmeny 

vztekliny

Spalničky 1 dávka Infekční a dermatovenerologie

Chřipka 1x před 

sezónou

Univerzální doporučení Benefit:

• zdrav.pojišťovny

• zaměstnavatelé

Riziková skupina

Samoplátci 

Pneumokoky 1 dávka Univerzální doporučení

Meningokoky ACWY

Meningokoky B

1 dávka

2 dávky

Zdrav. personál v  riziku 

expozice (ZZS, ARO, infekční..)

Zdroj: legislativa ČR, doporučení WHO – aktualizace 2017



VIROVÁ HEPATITIDA B 

 dříve nejčastější nemoc z povolání ve zdravotnictví 

(chirurgické obory) – riziko chronického průběhu, 

cirhózy a karcinomu jater 

 vakcinace zavedena koncem 80. let v chirurgických 

oborech, legislativně ukotvena u zdravotníků v ČR v r. 

2000, zároveň od r. 2000 zavedeno očkování dětské 

populace 

 pokles incidence akutní VHB v důsledku zavedení 

vakcinace 

 onemocnění zdravotníků = 0

Zdroj (*): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4381171/



VIROVÁ HEPATITIDA B (akutní forma)
Česká republika, 2000-2017
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Zdroj: EpiDat ČR

Případy:
ne-zdravotníci
věk nad 30 let (nevakcinovaní), 
rizikové chování, 
osoby ze zemí s ↑ incidencí



CHŘIPKA A ZDRAVOTNÍCI

V některých zemích je očkování proti chřipce jednoznačně považováno

za opatření k bezpečnosti pacientů a na některých odděleních je

povinné.

V USA je od roku 2007 poskytování očkovací látky zdravotníkům

zaměstnavatelem součástí akreditačního procesu zdravotnických

zařízení.

V ČR stále velmi podceňováno. Zdravotnická zařízení by měla nabízet

očkování proti chřipce veškerému personálu, který poskytuje

zdravotní péči, zvláště ve vysokém riziku vzniku komplikací.

Zdroj: https://www.mzcr.cz/dokumenty/chripka_4664_2073_5.html



CHŘIPKA – očkování zdravotníků
EU, 2013/2014–2014/15 a USA 2010/11-2014/15

Zdroj: ECDC a Medscape, https://www.medscape.com/viewarticle/851347 



CHŘIPKA

 proočkovanost proti chřipce v ČR je cca 5 % (včetně

stigmatizovaných osob a zdravotníků!)

 8 % osob v ČR hospitalizovaných kvůli chřipce nebo

komplikacím zemře (tj. 2% podíl na celkové mortalitě)

 více než polovině pacientů hospitalizovaných pro

komplikace chřipky je méně než 65 let

 nejčastější komplikací chřipky jsou infekce

způsobené pneumokoky

Zdroj: SZÚ Praha; Cooksley CD, Avritscher EB, Bekele BN et al. Epidemiology and 

outcomes of serious influenza-related infections in the cancer population. Cancer 2005; 

104(3): 618–628.



PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE

Neinvazivní formy: 

 akutní otitis media 

 sinusitis

Neinvazivní formy se mohou stát invazivními
pneumonie doprovázena bakteriémií, meningitida, sepse, 
endo/perikarditida, peritonitida, osteomyelitida

 smrtnost u bakteriémie je až 20 %

 smrtnost u meningitidy je až 22 %

 smrtnost u osob 65+ je 25%

Zdroj: CDC. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 

Pink Book 12th ed. 2011:233-248.



PNEUMOKOKY – INVAZIVNÍ FORMY
Česká republika 2010-2017, věkově specifická nemocnost

Zdroj: Kozáková J. et al. Invazivní pneumokoková onemocnění v ČR,

Zprávy CEM (SZÚ Praha) 2018;27(2):49-55

Původce: 

Streptococcus pneumoniae, 

nejčastěji sérotyp 3 a 19 A - vakcinální



PNEUMOKOKY – INVAZIVNÍ FORMY
Česká republika 2010-2017
incidence na 100 tis.obyv.

ROK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INCIDENCE 3,3 3,7 3,2 3,9 3,2 3,9 3,1 4,0

Zdroj: EpiDat 2010-2017, NRL pro streptokokové infekce SZÚ Praha

• specifická incidence ve skupině 65+ je nejvyšší

• nárůst letality (16 % v r. 2015  18 % v r. 2017)

• data nemocnosti jsou bez zásadních změn, přes existenci

významné možnosti její redukce očkováním!



PNEUMONIE

 původce nejčastěji Streptococcus pneumoniae

(až 30%)

 podceňované a závažné onemocnění - komunitní, 

HAI, imunitně oslabených

 incidence pneumonií v ČR cca 1000/100 000 obyv.

 hospitalizace cca 20 000 případů/rok

 úmrtnost cca 3000/rok

 nárůst ATB rezistence



REALITA – počty očkovaných klientů 
LDN a DpS proti pneumokokům
Jihomoravský kraj, 2012-2018

Důvody neočkování v LDN a DpS:

• odmítnutí - buď samotnými klienty nebo jejich příbuznými, navzdory 

závažnosti infekce

• dočasné kontraindikace

• jiné důvody - většinou nekompletní zdrav. dokumentace 



VÝZNAM OČKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ

 Benefit pro očkovaného:

 prevence jeho onemocnění

 žádné ztráty výdělku 

 Benefit pro zaměstnavatele:

 omezení práceneschopnosti

 omezení rizika vzniku nemoci z povolání

 snížení rizika přenosu onemocnění na pacienty



Anketa: Vynálezy historie

1. internet

2. knihtisk

3. očkování

…

22. oheň

…

25. elektřina

…

46. anestézie

Zdroj: Technet.cz, idnes.cz



Vladimír Jiránek (1938-2012)



DĚKUJI ZA POZORNOST


