KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Klíšťová encefalitida
Klíšťová encefalitida (dále „KE“) je infekční onemocnění virového původu, přenašečem je klíště
parazitující na člověku nebo tepelně neupravené mléčné produkty a mléko zvířat encefalitidou
nemocných. KE je onemocnění s ohniskovým výskytem – je vázána na geologickou lokalitu s vyšším
promořením přenašeče (klíštěte). V ČR jsou to především jižní Čechy, Jeseníky, Vysočina. Onemocnění
se přirozeně vyskytuje v době aktivity klíšťat od jara do podzimu.
Nemoc postihuje všechny věkové skupiny populace. V první fází v době od 9-14 dní od přisátí
infikovaného klíštěte dochází k bolestem hlavy a zvýšené teplotě. Po klidovém období, což je druhá
fáze onemocnění, se u některých jedinců s těžkým průběhem nemoci objevují prudké bolesti hlavy,
tuhnutí šíje, horečky, dezorientace. Onemocnění může zanechat i trvalé následky v podobě bolestí
hlavy a poruchy soustředění. U dětí bývá častější mírný charakter onemocnění, kdy se klinicky projeví
pouze první fáze nemoci.
Léčba spočívá především v absolutním klidu na lůžku a podáváním vitamínů a minerálů, případně léků
tlumících příznaky.
Prevencí je v první řadě očkování, dále pak důkladná kontrola těla a rychlé odstranění přisátých klíšťat
po pobytu v přírodě. Pozitivní se pak jeví i preventivní konzumace vitamínů řady B. Doporučováno je
pak využívat v přírodě oblečení ve světlých barvách s dlouhými nohavicemi a rukávy a nohavice
zastrčené do ponožek, využití repelentních prostředků.
Klíště se na člověka přichytí nejčastěji ve vysoké trávě, po člověku putuje a k přisátí si vyhledává části
těla s jemnou kůží – podkolenní jamky, podpaží, mezi prsty nohou, třísla, okolí uší, vlasaté a ochlupené
části těla. Klíště odstraňujeme pinzetou, nesaháme na něj a místo vkusu důkladně desinfikujeme.
Proočkovanost je s ohledem na proplácení zdravotními pojišťovnami v posledních letech výrazně vyšší,
přesto však nedosahuje hodnot v jiných vyspělých zemích Evropy.
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Ke dni 16.8.2021 bylo v tomto roce pozitivně vyšetřeno 24 případů KE. Jedná se tak o hodnotu
srovnatelnou s předchozími roky, čili nedochází k významnému nárůstu počtu případů.
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