ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Sankce
Nebyly uloženy.

Po celou dobu šetření byla velmi dobrá spolupráce s ředitelkou MŠ, rodiči nemocných dětí, vedoucí kuchyně a se
všemi příslušnými praktickými lékaři.

ZÁVĚR
V době od 6. 6. do 10. 6. 2018 onemocnělo salmonelózou 8 dětí z MŠ v okrese Kutná Hora. Pracovnice výdejny
stravy bez příznaků měla pozitivní výsledek bakteriologického vyšetření. Exponováno bylo celkem 24 osob (21 dětí
a 3 zaměstnanci), attack rate činil 33,3 %. Etiologicky se
uplatnila Salmonela enteritidis fagotyp 2. Klinický průběh
onemocnění lehký až po středně těžký, jedno dítě bylo hospitalizováno, nikdo nezemřel.
Zdroj nákazy nebyl prokázán. Mohla jím být pracovnice
výdejny v MŠ, která prodělávala bezpříznakové onemocnění
a po porušení zásad osobní hygieny mohla kontaminovat
připravovanou a podávanou stravu.
Jako pravděpodobné vehikulum se mohlo uplatnit sekundárně kontaminované jídlo podávané v MŠ dne 5. 6. 2018,
v 1, resp. 2 případech se mohlo jednat o kontaktní nákazu.
Po realizaci protiepidemických opatření se šíření nákazy
zastavilo.

Zprávu zpracovala: Bc. Andrea Bobková,
zástupce protiepidemického oddělení pro okres Kutná Hora,
KHS Stč. kraje se sídlem v Praze
V Kutné Hoře dne: 13. 08. 2018
Zprávu podává: MUDr. Lilian Rumlová,
ředitelka protiepidemického odboru KHS Stč. kraje
se sídlem v Praze, zastoupená MUDr. Danou Taclovou,
vedoucí protiepidemického odd.
pro okresy Praha východ a západ
V Praze dne: 14. 08. 2018
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AKTUALITY
LATEST NEWS

Změny ve vedení některých pracovišť v Centru epidemiologie a mikrobiologie
Changes in the leadership of some units of the Centre for Epidemiology and Microbiology
Barbora Macková

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
recentně došlo k několika personálním změnám v Centru
epidemiologie a mikrobiologie.
Od 1. července 2019 byla nově pověřena vedením
Národní referenční laboratoře pro mykobakterie MUDr.
Barbora Macková. MUDr. Ilona Zemanová, která laboratoř
vedla od roku 2011 do 30. 6. 2019, kdy ukončila svůj pracovní poměr v SZÚ. Za působení v rámci vedoucí pozice paní
doktorce děkujeme.
Nově od července 2019 byl vedením Oddělení dezinfekce, dezinsekce a deratizace pověřen Ing. Jan Urban,
PhD. Místo vedoucího oddělení mu předal RNDr. František

Rettich, CSc. Za dlouhodobé velmi úspěšné působení v rámci
vedoucí pozice panu doktorovi upřímně děkujeme a těšíme
se na další společné působení stále v pozici vedoucího NRL
pro dezinsekci a deratizaci.
Přeji nově jmenovaným vedoucím mnoho úspěchů při
vykonávání referenčních a laboratorních činností. Všem kolegům, kteří s těmito pracovišti spolupracují, přeji jen samé
pozitivní zkušenosti z této spolupráce.

MUDr. Barbora Macková,
vedoucí CEM
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