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Situace ve výskytu klíšťové encefalitidy v roce 2016 v České republice
Nemocnost klíšťovou encefalitidou měla v České republice od začátku devadesátých let minulého století do
roku 2006 vzestupný trend. V uvedeném roce dosáhla také nejvyšší zaznamenané hodnoty 10/100 000
obyvatel (1029 případů onemocnění). V roce 2016 bylo hlášeno 565 onemocnění.
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Předpověď aktivity klíštěte obecného na území České republiky. Prognosis
of tick activity in the Czech Republic.
Předpověď je vydávána každé pondělí a čtvrtek (do 13.00 hodin). V pondělí se jedná o výhled na zbytek
týdne (úterý - neděle), ve čvrtek o upřesnění na rozšířený víkend (pátek - pondělí). Čím vyšší je stupeň
aktivity, tím vyšší je riziko napadení člověka nebo zvířete klíštětem, a je-li infikováno, i pravděpodobnost
nakažení klíštovou encefalitidou nebo lymeskou boreliózou. Toto riziko je vyjádřeno v deseti stupních
doplněných doporučeními, jak se v předpovídané situaci chovat při návštěvě míst s předpokládaným
výskytem klíšťat.
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Publikace pracovníků SZÚ týkající se problematiky klíšťové encefalitidy v
České republice
_MARWEL_ALL_ARTICLE 3. květen 2017 | MUDr. Fabiánová Kateřina

První případ výskytu klíšťové encefalitidy v Nizozemí
Institut veřejného zdraví RIVM zaregistroval první případ onemocnění klíšťovou encefalitidou získanou v
Nizozemí.
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Klíšťová encefalitida na Slovensku
Na Slovensku probíhá lokální epidemie klíšťové encefalitidy v Košicích, kde bylo zaregistrováno 32 osob, u
nichž se potvrdila nákaza klíšťovou encefalitidou po konzumaci ovčích sýrů.
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Informace o předpovědi aktivity klíšťat v ČR na zahraničním webu Atlas of
science: Weather predictions of tick bite

