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Spalničky nehledí na věk  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje od 
začátku letošního roku zaznamenává již 5 onemocnění 
spalničkami. Ve 4 případech se jednalo o dospělé osoby, z 
toho 3x s importovanou nákazou ze zemí, kde probíhají 
epidemie spalniček (Ukrajina, Anglie), 1x o kontakt 
s nemocným, u kterého byly spalničky laboratorně 
potvrzeny. V měsíci srpnu onemocněla spalničkami 6- letá 
holčička, která proti spalničkám nebyla očkována v rámci 
povinného očkování.   

 

 

Informace o způsobu přenosu onemocnění spalničkami, příznaky, komplikace, prevence 
proti onemocnění a nejčastější otázky naleznete na těchto odkazech:   

http://www.khsova.cz/docs/01_aktuality/files/spalnicky_letak_ecdc.pdf 

http://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/12358 

Celosvětový výskyt spalniček monitoruje v rámci systému epidemiologické bdělosti 
Světová zdravotnická organizace, aktuální data výskytu onemocnění naleznete zde: 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_ty
pe/active/measles_monthlydata/en/ 

Doporučení KHS:  

Vzhledem k epidemiologické situaci výskytu spalniček v okolních Evropských státech a v 
České republice doručujeme osobám, zejména ve věkové skupině 30 až 49 let, pracujícím 
ve zdravotnictví, sociálním pracovníkům, zaměstnancům integrovaných záchranných 
systémů, vojákům, příslušníkům vězeňských služeb, apod. podrobit se očkování proti 
spalničkám, případně si nechat laboratorně vyšetřit hladinu ochranných protilátek.  

Upozorňujeme rodiče neočkovaných dětí, že spalničky jsou závažné vysoce nakažlivé 
onemocnění, které může vést k život ohrožujícím komplikacím zejména u dětí do 6 let věku. 
Vzácnou, ale velmi vážnou pozdní komplikací po onemocnění spalničkami, na kterou se 
zapomíná je subakutní sklerozující panencefalitida. Jedná se o smrtelné onemocnění, jehož 
rozvoj nastává cca 2 až 8 roků po počáteční nákaze, kdy k úmrtí dochází za 1-3 roky po 
nástupu onemocnění.   

Jelikož se spalničky vyskytují ve sporadických případech v celé České republice a v menších 
či větších epidemiích celosvětově a to i v okolních vyspělých Evropských státech 
doporučujeme jedincům vnímavým k nákaze spalničkami se nechat proti spalničkám před 
cestou naočkovat.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nakažlivé onemocnění, šířící se zejména 
kapénkami,  jedinou účinnou prevencí je očkování. 
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Obrázek 1 Spalničky 
Zdroj:http://www.danieldrazan.cz/original/a22bf55
c/fcascdmeasles-88.jpg 
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