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Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2018 - epidemiologická
situace. Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2018 epidemiological situation.
V roce 2018 došlo v ČR k mírnému nárůstu hlášené nemocnosti pertusí; bylo evidováno 752 případů pertuse,
nemocnost 7,1/100 000 obyvatel. Nejvyšší věkově specifická nemocnost byla registrována ve věkové
skupině dětí do jednoho roku života, nicméně onemocnění byla hlášena ze všech věkových skupin. Většina
laboratorně potvrzených případů byla diagnostikována sérologicky. V roce 2018 bylo hlášeno 84 případů
onemocnění parapertusí, nemocnost 0,8/100 000 obyvatel. ZPRÁVY CENTRA Epidemiologie
a mikrobiologie (SZÚ, Praha) 2019; 28(7)
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Černý kašel (dávivý kašel, pertuse) - základní informace
Základní informace o onemocnění.
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Očkování těhotných proti pertusi
Materiál byl prezentován na odborných konferencích, například na 9. konferenci Sekce infekčních nemocí v
gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP.
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Syndrom dávivého kašle. Pertuse a parapertuse v České republice v roce
2017 - epidemiologická situace a přehled očkování proti pertusi.
V roce 2017 došlo v České republice k mírnému nárůstu hlášené nemocnosti pertusí; bylo evidováno 667
případů pertuse, nemocnost 6,3/100 000 obyvatel. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2018; 27(3-4): 75-83.
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Pertuse a parapertuse. Pravidelné roční zprávy.
• 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

