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Spalničky – situace v zemích EU/EEA
Measles – situation in the EU/EEA countries
Jana Košťálová, Pavla Lexová, Jitka Částková
V roce 2016 bylo do TESSy z členských zemí EU/EEA
hlášeno 4102 případů onemocnění spalničkami, které byly
zaznamenány ve 21 zemích. Nejpostiženějšími zeměmi
byly Rumunsko (1890 případů), Itálie (860 případů), UK
(571 případů), Německo (326 případů).
V lednu 2017 nahlásilo 13 zemí EU/EEA do TESSy
celkem 537 případů spalniček.
Do března letošního roku byly hlášeny nejvyšší výskyty onemocnění z následujících zemí:
Rakousko: Od začátku roku 2017 Rakousko oznámilo 69
případů spalniček, což je víc než celkový počet hlášených
případů v průběhu roku 2016.
Belgie: Od 20 prosince 2016 do 24. února 2017 je v Belgii
hlášeno 75 případů spalniček v regionu Valonsko, z nichž
30 bylo laboratorně potvrzeno. Pět případů se vyskytlo
u zdravotnických pracovníků. U všech případů onemocnění byl identifikován genotyp B3, tedy stejný kmen, který
cirkuloval na konci roku 2016 v Rakousku, Itálii a Rumunsku. Index case (první případ onemocnění) navštívil Rumunsko během inkubační doby.
Chorvatsko: Ke dni 4. března 2017 hlásí Chorvatsko osm
případů spalniček.
Francie: Mezi 30. lednem a 3. březnem 2017 hlásí Francie
44 případů spalniček v oblasti Metz a Forbach v oblasti
Moselle. Sedmdesát pět procent případů onemocnění tvoří
děti.
Německo: Hlásí případy spalniček z oblastí Wiesbaden,
Duisburg, Berlín a Baden-Württembersko. Do 7. března
2017 hlásí Wiesbaden 60 případů onemocnění spalničkami, Duisburg od začátku února ohlásil 77 případů. Z 61
postižených dětí bylo 22 mladších než jeden rok. Od počátku roku 2017 do 3. března je v Berlíně vykázáno 30
onemocnění. Většina pacientů pochází z Reinickendorfu
(12) a Spandau (7). Ostatní případy byly zaznamenány
v Marzahn-Hellersdorf (3), Mitte (3), Tempelhof-Schöneberg (2), Friedrichshain-Kreuzberg (2) a CharlottenburgWilmersdorf (1). K 3. březnu 2017 bylo vykázáno z Baden-Württemberska 19 případů spalniček.
Maďarsko: Mezi 21. únorem a 9. březnem 2017 hlásí
Maďarsko 12 případů spalniček mezi zdravotnickými pra-

covníky v městě Mako Csongrád, které hraničí s Rumunskem. Kromě těchto 12 případů bylo identifikováno dalších 17 onemocnění v Mako Szegedu a Debrecenu. Podle
úřadů byl zachycený kmen identifikován jako podobný
kmenu, který aktuálně cirkuluje v Rumunsku.
Itálie: V lednu 2017 bylo hlášeno 238 případů spalniček v
15 italských regionech. V prvních dvou měsících roku 2017
bylo vykázáno 145 onemocnění spalničkami v Piemontu,
zejména v Torinese. V 72% se vyskytlo onemocnění u osob
starších než 20 let. Dva případy spalniček u zdravotnických pracovníků byly hlášeny v nemocnici ve Florencii.
Rumunsko: V období od 1. ledna do 3. března 2017 se
v Rumunsku vyskytlo 1306 případů spalniček, zaznamenána byla i úmrtí. Případy jsou buď laboratorně potvrzeny
nebo mají epidemiologickou souvislost s laboratorně potvrzenými případy. Nejvíce zasaženou skupinou obyvatelstva jsou kojenci a malé děti. Onemocnění spalničkami se
vyskytlo v 37 ze 42 oblastí Rumunska, nejvíce případů
onemocnění zaznamenáno v Caraș Severin (západní část
země, na hranicích se Srbskem. Probíhají očkovací kampaně s cílem pokrýt populaci se suboptimální proočkovaností.
Španělsko: K 3. březnu 2017 oznámilo Španělsko 27 potvrzených případů spalniček. Epidemie začala v prvním lednovém týdnu v souvislosti s případem importovaným z Číny. Dva z potvrzených případů jsou děti a ostatní jsou dospělí od 24 do 54 let, všichni jsou neočkováni nebo jsou
neúplně očkováni. Šest nemocných bylo hospitalizováno.
Švédsko: Ke dni 8. března 2017 vykázalo Švédsko 7 případů onemocnění spalničkami z oblasti Stockholm. Dva
z nich jsou dospělí a pět je dvouletých dětí.
ZDROJ:
Ministerstva zdravotnictví, média, ECDC (http://ecdc.europa.eu/
en/publications/Publications/27-02-2017-RRA-Measles-Romania,%20European%20Union%20countries.pdf)
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