KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Spalničky, co jsou zač?
Jedná se o akutní, vysoce infekční virové onemocnění. Nejčastěji postihuje děti ve
věku 4 až 5 let, ale mohou jím onemocnět i mladší nebo starší děti, případně i
dospělí. Onemocnění se projevuje horečkou až 40°C, rýmou, kašlem, zánětem
spojivek, a na sliznici v dutině ústní se objevují bělavé tečky se zarudlým okolím
(Koplikovy skvrny). Čtvrtý den při horečce se postupně vysévá až splývavá vyrážka
nejprve za ušima, na obličeji, poté postupuje na krk, trup a končetiny a shodně také
pak postupně ustupuje. Vyrážka přetrvává obvykle 5 dní. Po onemocnění získává
postižený dlouhodobou imunitu. Před zahájením pravidelného očkování se
vyskytovalo v ČR cca 50 000 případů spalniček ročně. Po zavedení plošného
očkování počty onemocnění dramaticky poklesly a v devadesátých letech se v ČR
ročně objevovaly pouze ojedinělé případy. V posledních letech se však onemocnění
opět objevuje, ohrožené jsou zejména malé, dosud neočkované děti a skupina
dospělých osob ve věku 30 – 49 let.
Jako důvody pro znovuobjevení se nákazy se uvádí zavlečení infekce z jiných zemí,
odmítání, případně oddalování, povinného očkování dětí. U zmíněné věkové skupiny
osob mezi 30 – 49 lety byla snížená hladina protilátek prokázána serologickými
přehledy. Výrazně rizikovou skupinou obyvatel jsou rovněž zdravotníci, kteří z titulu
své profese přicházejí do kontaktu s nemocnými osobami.
V roce 2018 bylo v MS kraji hlášeno pouze 7 případů onemocnění, v celé ČR pak
207 případů. V roce 2018 proběhla velká epidemie spalniček v Praze a okolí –
hlášeno bylo 103 případů.

Obrázek Koplikovy skvrny při spalničkách https://images.app.goo.gl/xtmQgGqRfp9mRbis6
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Obrázek Spalničky, vyrážka https://images.app.goo.gl/BU39xDi4Sbjp9eKs5
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