Monitorování výskytu západonilské horečky - začátek sezóny
2020
Sezóna sledování výskytu západonilské horečky bude zahájena od 1.6.2020.
• Základní informace k onemocnění virem západonilské horečky (West Nile Fever,
WNF).
• Jako prevence přenosu je zásadní individuální ochrana proti poštípání komáry a
opatření proti přenosu krví od dárců [1,2,3,4] spočívající v dočasném odložení
dárcovství po dobu 28 dní po opuštění oblasti s rizikem přenosu.
• Vymezení oblastí s rizikem přenosu západonilské horečky vychází ze situace
v předcházejících sezónách a z aktuální epidemiologické situace ve výskytu nových
případů [4,5,6].
• Je třeba věnovat zvýšenou pozornost včasné detekci suspektních případů, místních i
importovaných, a správné laboratorní diagnostice v Národní referenční laboratoři pro
arboviry Zdravotního ústavu v Ostravě [7]
• Každý případ onemocnění západonilskou horečkou musí být řádně hlášen [3].
• Týdenní hlášení nových případů západonilské horečky z evropských zemí do
hlásícího systému TESSy (The European Surveillance System) [8] bude zahájeno od
začátku června 2020 (23. kalendářní týden) a potrvá minimálně do konce listopadu.
• Mapy výskytu WNF budou zpřístupněny prostřednictvím ECDC aplikace: Surveillance
Atlas of Infectious Diseases
(https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc).
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