
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Tel: 595 138 111 
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 

  

 
Výskyt pohlavních nákaz v Moravskoslezském kraji   

 
Ke dni 16.1.2023 bylo za rok 2022 v Moravskoslezském kraji hlášeno celkem 288 případů 
pohlavních nákaz, což odpovídá nemocnosti 24,4 případů/100 000 obyvatel. Ve 47 případech 
(nemocnost 4,0/100 000 obyvatel) se jednalo o onemocnění příjicí neboli syfilis (dg. A50 – 
A53), ve 239 případech (nemocnost 20,3/100 000 obyvatel) o onemocnění kapavkou, tj. 
gonokokovou infekcí (dg. A54) a ve 2 případech o onemocnění lymphogranuloma venerum 
(dg. A55). Onemocnění byla hlášena ze všech okresů v rámci Moravskoslezského kraje. 

Téměř tři čtvrtiny onemocnění, tj. 205 případů (71,7 %) se vyskytlo u mužů a 7 případů (2,6 %) 
onemocnění bylo zjištěno u cizinců. Nejvyšší počty onemocnění byly zaznamenány u 
dospělých ve věku 30-39 let (38,9 %) a 20-29 let (29,8 %). 

V roce 2021 bylo hlášeno celkem 272 případů kapavky (22,8/100 tis. obyvatel) a 50 případů 
onemocnění syfilidou (4,19/100 tis. obyvatel). 

Nejčastější pohlavní nákazou, která bývá v 
Moravskoslezském kraji hlášena, je dlouhodobě 
kapavka. 

Příznaky a léčba pohlavních nákaz:  

Klinicky se onemocnění pohlavní nákazou projevuje 
nejčastěji buď výtokem z pochvy nebo močové 
trubice, kožními změnami v okolí genitálu nebo 
konečníku, také v ústech a na rtech v případě 
orálního sexu. Jakékoliv změny na genitáliích by 
měly být, proto vyšetřeny odborným lékařem. 
Kapavka, syfilis a lymphogranuloma venereum se 
léči antibiotiky. U syfilis je vyžadována dle platné legislativy léčba za hospitalizace.  

U kapavky ve srovnání s minulými lety pozorujeme také postupně narůstající rezistenci 
(odolnost) bakterií způsobujících kapavku vůči klíčovým antibiotikům, kterými byla kapavka 
léčena. V roce 2022 bylo zaznamenáno 63,4 % rezistentních původců kapavky (bakterie 
Neisseria gonorrhoeae). S nárůstem anonymních, nezávazných sexuálních kontaktů narůstá 
problém s dohledáním zdrojů nákazy, které proto nejsou adekvátně léčeny a k šíření nákazy 
dochází dál. Není také výjimkou, že někteří jedinci mají zároveň více pohlavně přenosných 
nákaz, včetně HIV či opakované reinfekce syfilis. Léčba kapavky, která je laiky považována za 
banální nákazu, patří do rukou lékaře, v žádném případě se nelze spoléhat na laické návody a 
doporučení např. na internetu. 

 

Prevence pohlavních nákaz:  

Proti původcům kapavky, syfilidy či pohlavní nákazy způsobené Chlamydia trachomatis není k 
dispozici žádná vakcína. Proto je nezbytné v případech náhodného sexu s neznámými 
partnery vždy používat kondomy. 
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Co dělat v případě podezření či onemocnění pohlavní nákazou 

• Neprodleně navštívit ambulanci lékaře dermatovenerologa. 

• V rámci depistážního šetření uvést všechny sexuální kontakty, aby se včas zamezilo 
dalšímu šíření nákazy.  

• Aktivní vyhledání sexuálních partnerů/partnerek spočívá v oznámení poskytovateli 
zdravotní péče těchto osob podezřelých z nákazy, které jsou následně oslovovány, 
vyšetřeny a léčeny. 

• bezpečný sex, včasná léčba nemocných a vyšetření jejich rizikových sexuálních 
kontaktů. 

 
Hlášená infekční onemocnění kapavkou a syfilidou v Moravskoslezském kraji  

v letech 2012-2022 (průběžná data) 
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