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Změny ve vedení některých pracovišť v Centru epidemiologie a mikrobiologie
Státního zdravotního ústavu
Changes in the management of some parts of the Centre for Epidemiology and Microbiology
of the National Institute of Public Health
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
recentně došlo k několika personálním změnám v Centru
epidemiologie a mikrobiologie.
Od 1. července 2020 byla nově pověřena vedením
Národní referenční laboratoře pro mykobakterie Ing. Věra
Dvořáková, PhD. MUDr. Barbora Macková, která laboratoř
dočasně vedla od 1. 7. 2019 se po dohodě vzdala vedení. Za
působení v rámci vedoucí pozice paní doktorce děkujeme.

pověřena MUDr. Radomíra Limberková. Za předchozí
působení v rámci vedoucí pozice děkujeme MUDr. Kláře
Labské a těšíme se na další společné působení stále v pozici
vedoucího NRL pro herpetické viry.
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.

Nově od července 2020 byla vedením Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz

MUDr. Barbora Macková
vedoucí CEM

Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2019
Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2019
Jana Kozáková, Zuzana Okonji, Martina Klímová, Pavla Křížová

Souhrn • Summary
V roce 2019 bylo do surveillance databáze v České republice zařazeno celkem 483 případů invazivního pneumokokového onemocnění (IPO). Celková nemocnost IPO v roce 2019 dosáhla hodnoty 4,5/100 000 obyvatel. Přestože
byla na stejné hodnotě jako v roce 2018, hodnota věkově specifické nemocnosti u dětí pod jeden rok věku se zvýšila
na hodnotu 9,7/100 000 obyvatel – tj. 11 případů IPO (v roce 2018 – 8,8/100 000 obyvatel, tj. 10 případů IPO) a ve
věkové skupině 1–4 roky se dostala na hodnotu 4,4/100 000 obyvatel – tj. 20 případů IPO (v roce 2018 – 3,4/100 000
obyvatel, tj. 15 případů IPO). Nejvíce případů IPO opět zůstává ve věkové skupině 65 let a starší s absolutním
počtem 267 IPO a s nemocností 12,8/100 000 obyvatel.
Počet očkovaných případů IPO pneumokokovými vakcínami byl 43, děti: 0–4 roky 12 případů IPO, 5–9 let 4 případy
IPO. Vzrostl počet naočkovaných pacientů ve věkové skupině 65 let a starší – 21 případů IPO.
Evidujeme 1 případ onemocnění IPO u 3letého dítěte, které přestože bylo naočkované pneumokokovou vakcínou,
onemocnělo sérotypem, který se v dané vakcíně vyskytuje.
Celková smrtnost se v roce 2019 udržela na stejné hodnotě – 18,0 % jako v roce 2018. Bylo hlášeno 87 úmrtí
v souvislosti s průkazem pneumokoka v primárně sterilním prostředí. Nejvíce ve věkové skupině 65 let a starší
(57 úmrtí na IPO, smrtnost 21,3 %). V roce 2019 dochází k prudkému nárůstu úmrtí dětí pod 5 let věku na IPO – 3
úmrtí ve věkové skupině dětí pod 1 rok věku a 2 úmrtí u 4letých dětí.
Ze 483 případů IPO bylo zasláno do NRL k typizaci 465 (96,3 %) izolátů Streptococcus pneumoniae.
Sérotypy 3, 19A, 8 a 22F byly v roce 2019 zastoupeny nejčastěji. Poprvé za dobu sledování v České republice byl
určen sérotyp 5 a to ve 3 případech. Sérotyp 2 nebyl opětovně nalezen.
In 2019, altogether 483 cases of invasive pneumococcal disease (IPD) were entered in the surveillance database in
the Czech Republic. The overall incidence of IPD reached 4.5/100 000 in 2019. Although this figure was the same
as in 2018, the age-specific incidence in children under one year of age increased to 9.7/100 000, i.e. to 11 cases, in
comparison with 8.8/100 000, i.e. 10 cases, in 2018. In the age group 1–4 years, the incidence reached 4.4/100000,

246

