HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září 2015
Update of rabies situation in animals in the Czech Republic, September 2015
V průběhu měsíce září 2015 nebyla vzteklina na území ČR registrována. S negativním výsledkem bylo vyšetřeno celkem 170 volně žijících a domácích zvířat.
No rabies cases were registered on the territory of the
Czech Republic during September 2015. 170 wild and domestic animals were examined for rabies with negative results.

Další informace o vzteklině v ČR je možno najít na Internetu na stránkách Státní veterinární správy:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/
vzteklina/
MVDr. Ivan Nágl
NRL pro vzteklinu, Státní veterinární ústav Praha
e-mail: ivan.nagl@svupraha.cz

V měsíci září byla v ČR zjištěna vzteklina netopýra
Bat rabies detected in the Czech Republic in September 2015
Ivan Nágl
Onemocnění bylo prokázáno u netopýra večerního (Eptesicus serotinus) nalezeného v Riegrových sadech v Praze 2 a následně umístěného v Záchranné stanici Jinonice,
zřizovatel Lesy hl. m. Prahy.
Zvíře bylo v kontaktu s pracovníky útulku, ale nikoho
neporanilo. Na základě nervových příznaků bylo ošetřujícím veterinárním lékařem vysloveno podezření na vzteklinu a netopýr byl zaslán k vyšetření do NRL pro vzteklinu
v SVÚ Praha. Vyšetření metodou přímé imunofluorescence prokázalo masivní přítomnost rabického viru v CNS.
Pozitivní výsledek byl konfirmován PCR metodou a virus
byl identifikován jako EBLV 1 (European Bat Lyssa Virus 1). Pozitivní nález byl neprodleně sdělen kompetentním orgánům a EURL for rabies ve Francii.

Vzteklina netopýrů se v Evropě sporadicky vyskytuje,
především v západní Evropě v okolí Baltského moře. V ČR
byla vzteklina u netopýra naposled zjištěna v roce 2005
v okrese Vyškov.
Vzhledem ke sporadickému výskytu a nízkému riziku
přenosu vztekliny netopýrů na ostatní zvířata, nemá výskyt vztekliny u netopýra vliv na epizootologický statut
země stanovený Světovou organizací pro zdraví zvířat
(O.I.E.). Proto si ČR i nadále zachovává O.I.E. statut ,,Země
vztekliny prostá“.
MVDr. Ivan Nágl
NRL pro vzteklinu
SVÚ Praha
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