KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Poslechněte si, jak se kašle u pertuse (dávivého kašle)
V letošním roce k 15.10. bylo na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje
hlášeno 47 onemocnění dávivým kašlem (jednalo se o onemocnění 11 osob mladších 15 let,
nejvíce případů bylo hlášeno z okresů Opava - 16 a Ostrava - 15), což je dvojnásobný počet
případů oproti minulému roku, kdy bylo za celý rok 2017 hlášeno 23 onemocnění (jednalo se
o onemocnění 6 osob mladších 15 let, nejvíce případů bylo hlášeno z Ostravy - 6).
Dávivý kašel je akutní respirační bakteriální onemocnění, které obvykle trvá 6 až 8 týdnů,
typická forma dávivého kašle má 3 stadia:
zpočátku probíhá jako běžné nachlazení - katarální stadium (rýma, slzení, mírný suchý
dráždivý kašel se subfebriliemi), toto období trvá 1-2 týdny, kašel se v průběhu nemoci
zhoršuje a přechází v záchvatovitý kašel
záchvatovitý kašel se projevuje sérií po sobě jdoucích zakašlání a zajíkavým nádechem,
obvykle končí vykašláním hlenu a zvracením – příznaky trvají 1-2 měsíce i déle
rekonvalescentní stadium se vyznačuje snížením počtu záchvatů a zmírněním kašle, trvá
několik týdnů
Jde o nakažlivé onemocnění, přenáší se vzdušnou cestou při blízkém styku s nemocným,
především v počátečním stadiu onemocnění.
Nejzávažnější průběh onemocnění bývá u dětí mladších 1 roku, u dětí do 15 let a dospělých
se dávivý kašel obvykle vyskytuje v lehčí formě. Probíhá jako suchý dráždivý kašel trvající 2
a více týdnů.
Dávivý kašel se léčí antibiotiky, jako preventivní opatření je nejúčinnější očkování.
Zvukový záznam kašle dítěte s dávivým kašlem:
http://www.pkids.org/diseases/pertussis.html
Zvukový záznam kašle dospělé osoby s dávivým kašlem:
https://www.nejm.org/action/showMediaPlayer?doi=10.1056/NEJMicm1111819&aid=NEJMic
m1111819_attach_1&area
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