KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Úspěšné zvládnutí lokální epidemie virové hepatitidy A v Karviné
Koncem prosince 2017 onemocněla patnáctiletá dívka virovou hepatitidou A a byla
hospitalizována na Klinice infekčního lékařství FNO. Okamžitě po nahlášení
onemocnění bylo pracovníky protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje zahájeno šetření v ohnisku nákazy. Bylo zjištěno, že se
jedná o rodinu s pěti dětmi školního a předškolního věku, která se koncem listopadu
přistěhovala do Karviné. Všechny čtyři děti školního věku nastoupily do Základní
školy Družby v Karviné dne 27.11.2017, jedno dítě narozené v roce 2016 bylo
s matkou doma. Rodina dříve bydlela na Slovensku v Rožňavě, kde v tu dobu
probíhala epidemie VHA mezi obyvateli vyloučených lokalit – tuto informaci jsme
obdrželi až při rozsáhlém epidemiologickém šetření.
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Při vyšetření rodinných kontaktů bylo aktivně vyhledáno onemocnění u dalších
4 sourozenců. Byla neprodleně nařízena a provedena rozsáhlá protiepidemická
opatření v rodině i v ZŠ Družby v Karviné, mezi které patřilo také mimořádné
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očkování proti virové hepatitidě u ohrožených dětí a učitelů. Během velmi krátké
doby bylo v rámci mimořádného očkování naočkováno proti žloutence typu A
celkem 252 dětí a 9 dospělých pedagogických pracovníků. V průběhu
probíhajících protiepidemických opatření bylo aktivně vyhledáno jedno onemocnění
u desetiletého školáka ze ZŠ Družby, k dalším nákazám již nedošlo. Celkem bylo
vydáno 352 exponovaným osobám rozhodnutí k provedení protiepidemických
opatření a 29 žádostí lékařům o provedení lékařského dohledu a mimořádného
očkování.
Epidemii se podařilo díky skvělé spolupráci se zainteresovanými lékaři a vedením
školy zvládnout ve velmi krátkém čase, od 12.3.2018 byla ve škole zrušena
protiepidemická opatření, jelikož díky adekvátním protiepidemickým opatřením
k dalším onemocněním již nedošlo. Činnost pracovníků Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje a vývoj epidemie byly provázeny velkým zájmem
regionálních a krajských medií.
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