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Epidemii virové hepatitidy nebo-li „žloutenky“ typu A „KLASTER“ lze považovat za ukončenou 

V období od 28. 08. 2014 do 22. 04. 2016 došlo v celém Karlovarském kraji k epidemii akutní virové hepatitidy typu A 
(dále jen „VHA“) nazvané epidemie „KLASTER“. Ke 12. 06. 2016 uplynula 50tidenní inkubační doba, kdy nebyl hlášen 
žádný nový případ onemocnění v rámci epidemie. 
Celkem onemocnělo 227 osob, z toho 140 z okresu Cheb, 55 z okresu Sokolov a 32 z okresu Karlovy Vary. Nejvyšší 
nemocnost byla zaznamenána v okrese Cheb (152,79 nemocných na 100 000 obyvatel, nejnižší v okrese Karlovy Vary 
(27,47 nemocných na 100 000 obyvatel) a v okrese Sokolov byla nemocnost 61,27 nemocných na 100 000 obyvatel. 
Nejpostiženější oblastí v kraji bylo město Cheb. Mezi nemocnými mírně převažovali muži (54,63 %). Nejpostiženější 
věkovou skupinou byli mladiství a mladí dospělý ve věku 15 – 24 let (23,79 %), s rozmezím od 2,5 měsíce do 74 let. 
Mezi nemocnými bylo 94 uživatelů drog (41,41 %) a 33 nemocných bylo bez přístřeší (14,54 %). U 89 nemocných 
(39,21 %) proběhlo onemocnění ikterickou formou (se zežloutnutím kůže i/nebo očního bělma), u 61 nemocných 
(26,87 %) aniktericky (bez zežloutnutí kůže i/nebo očního bělma) a u 77 osob (33,92 %) zcela bezpříznakově. Celkem 
122 onemocnění bylo vyhledáno aktivně (53,74 %). Všichni nemocní byli hospitalizováni na infekčních odděleních 
s výjimkou 1 dítěte, které bylo v domácí izolaci. Pro zhoršení stavu muselo být 6 nemocných rehospitalizováno. Nikdo 
nezemřel. Všech 227 případů bylo laboratorně potvrzeno. Ve vybraných lokalitách bylo odebráno 13 stěrů z prostředí, 
z nich v žádném nebyl zachycen genetický materiál viru VHA. Zdroj nákazy ani vehikulum nákazy se nepodařilo 
jednoznačně objasnit. Díky vleklému průběhu epidemie nebyla vytipována žádná společná potravina či pokrm. Přenos 
nákazy probíhal s největší pravděpodobností kontaktem mezi nemocnými osobami event. nepřímo prostřednictvím 
kontaminovaných ploch a předmětů. Na přenosu nákazy se významně podílely drogově závislé osoby a osoby bez 
přístřeší, žijící často v nehygienických podmínkách. 
V souvislosti s epidemií „KLASTER“ bylo vydáno 1782 rozhodnutí, z toho 1610 lékařských dohledů, 91 zvýšených 
zdravotnických dozorů a 81 rozhodnutí stanovujících/ukončujících protiepidemická opatření v kolektivech. Při 
zajišťování protiepidemických opatření bylo spolupracováno s praktickými lékaři a lékaři zdravotnických zařízení, Policií 
ČR, Městskou policií v Chebu i Karlových Varech a o.p.s. KOTEC. 
V rámci epidemie byla pro 1179 osob zajištěna z MZ ČR očkovací látka proti VHA k postexpozičnímu očkování, z nichž 8 
osob i přes očkování onemocnělo. 
Ve městech a obcích, kde se vyskytla VHA, bylo při šetřeních komunikováno se zástupci městských a obecních úřadů. 
Průběžně byly informovány o výskytu VHA zástupci lůžkových zdravotnických zařízení, praktičtí lékaři, KÚ 
Karlovarského kraje, KVS Karlovarského kraje, MZ ČR i ostatní hygienické stanice v ČR. Veřejnost byla seznamována s 
aktuální epidemiologickou situaci ve výskytu VHA a opatřeními k předcházení vzniku nákazy vyvěšením informací na 
webových stránkách KHS Karlovarského kraje a prostřednictvím médií, kterým bylo poskytnuto 54 příspěvků. 

Závěrem je nutné ještě konstatovat, že ve stejném období bylo hlášeno dalších 115 případů VHA, z  toho 9 z okresu 
Cheb, 21 z okresu Sokolov a 85 z okresu Karlovy Vary, u kterých se epidemiologickým šetřením nepodařilo prokázat 
souvislost s nemocnými v epidemii „KLASTER“. Všechny případy byly rovněž laboratorně potvrzeny. Mezi nemocnými 
bylo 23 drogově závislých osob a 3 osoby bez přístřeší. Jakýkoliv kontakt s nemocnými v epidemii však negovali. 
Epidemiologicky významným kontaktům byly rovněž stanovovány protiepidemická opatření rozhodnutím, bylo vydáno 
celkem 1433 rozhodnutí, z toho 1254 lékařských dohledů, 125 zvýšených zdravotnických dozorů a 54 rozhodnutí 
stanovujících/ukončujících protiepidemická opatření v kolektivech. Mimo epidemii byla pro 391 osob zajištěna z MZ 
ČR očkovací látka proti VHA k postexpozičnímu očkování, z nichž 1 osoba i přes očkování onemocněla. 

Situaci budeme nadále sledovat a informace budou k dispozici v pravidelných měsíčních hlášeních o 
epidemiologické situaci v Karlovarském kraji na webových stránkách KHS Karlovarského kraje. 
 

Doporučujeme však, aby občané nadále dodržovali základní zásady osobní hygieny, a to mytí rukou po 
použití WC, vždy před konzumací stravy a po příchodu z venku.  
Vhodnou ochranou je očkování proti žloutence typu A, které po podání 2 dávek dlouhodobě chrání před nákazou. 
Očkování se lze podrobit u ošetřujícího lékaře či v očkovacích centrech Karlovarského kraje na vlastní žádost, za 
úhradu. 
 
V Karlových Varech dne 11. 07. 2016 
 
Ing. Martina Prokopová 
ředitelka odboru protiepidemického  
 


