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Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v ČR.
"Recommendation for pertussis vaccination in pregnancy for the Czech
Republic". Amendment to the National pertussis immunisation strategy.
Aktualizace doporučení očkování proti pertusi u těhotných z 10.6.2021 - Česká vakcinologická společnost
ČLS JEP
_MARWEL_ALL_ARTICLE 14. leden 2022 | Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Surveillance pertuse a parapertuse v České republice v pandemickém roce
2020. Surveillance of pertussis and parapertussis in the Czech Republic in
the pandemic year 2020.
V roce 2020 došlo v České republice k poklesu hlášené nemocnosti pertusí. S nástupem covidových opatření
od jarních měsíců roku 2020 došlo k postupnému snížení počtu hlášených onemocnění pertusí, podobně jako
to bylo zaznamenáno i u jiných respiračních infekcí. V rámci surveillance bylo prostřednictvím celostátního
Informačního systému infekčních nemocí ISIN nahlášeno celkem 696 případů pertuse, nemocnost
6,5/100000 obyvatel, což je o polovinu méně než v roce 2019. Onemocnění byla hlášena ve všech věkových
skupinách, ale ve významně nižších počtech než v předchozích letech. Nejvyšší věkově specifická nemocnost
byla registrována ve věkové skupině dětí do jednoho roku života. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(9):
276-285.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 25. říjen 2021 | Kateřina Fabiánová, Jana Zavadilová, Patrik Lenz, Helena
Šebestová, Jan Kynčl

Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2019 - epidemiologická
situace. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2019 epidemiological situation
V roce 2019 došlo v České republice k dalšímu nárůstu hlášené nemocnosti pertusí. Bylo evidováno 1347
případů pertuse, nemocnost 12,6/100 000 obyvatel. Nejvyšší věkově specifická nemocnost byla registrována
ve věkové skupině dětí do jednoho roku života, nicméně onemocnění byla hlášena ze všech věkových skupin.
V roce 2019 bylo hlášeno 102 případů onemocnění parapertusí, nemocnost 0,9/100 000 obyvatel. Zprávy
CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(10): 402-410
_MARWEL_ALL_ARTICLE 26. listopad 2020 | Kateřina Fabiánová, Jana Zavadilová, Patrik Lenz, Helena
Šebestová, Jan Kynčl

Sérologický průkaz pertuse a parapertuse
Připomenutí postupu pro sérologický průkaz pertuse a parapertuse podle vyhlášky č. 473/2008 Sb., a podle
doporučení NRL pro pertusi a difterii SZÚ.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 17. prosinec 2019 | MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., Mgr. Jana Zavadilová,
CEM, SZÚ
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Pertuse a parapertuse. Pravidelné roční zprávy.
• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011
• 2010
• 1982-2009

Základní informace o onemocnění
• Pertuse, černý kašel, dávivý kašel

Záchvaty kašle typické pro černý kašel
• Video I.
• Video a zvukový záznam

Laboratorní diganostika
• Doporučení pro laboratorní diagnostiku pertuse a parapertuse

