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ÚVOD  

Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala problematiku výskytu rotavirové 

gastroenteritidy v Kraji Vysočina a její prevence. Toto téma je mi profesně velmi 

blízké neboť pracuji jako referent na Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se 

sídlem v Jihlavě na oddělení protiepidemickém a šetření rotavirových 

gastroenteritid je mojí častou činností. Data uváděná v bakalářské práci jsem 

získala ze systému Epi-Dat, týdenních hlášení a měsíčních hlášení územních 

pracovišť Kraje Vysočina. Na sběru dat jsem se za sledovaná období aktivně 

podílela.  
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CÍL PRÁCE 

Cílem Bakalářské práce je poskytnout informace týkající se výskytu rotavirové 

gastroenteritidy v Kraji Vysočina a v jeho jednotlivých okresech za období let 

2009 – 2013 a dále uvést možnosti preventivních opatření při výskytu tohoto 

onemocnění.  

 

Bakalářská práce sestává ze dvou částí, části teoretické a praktické. Teoretická se 

zabývá historií rotavirové gastroenteritidy, popisem původce, diagnostikou, 

informačním systémem, prevencí a protiepidemickými opatřeními. Praktická část 

je věnována epidemiologické situaci v Kraji Vysočina v letech 2009 do 2013. 

Zabývá se vyhodnocením hlášených rizikových faktorů rotavirových 

gastroenteritid v jednotlivých okresech uvedeného kraje. Zpracovány jsou 

základní charakteristiky – věkové rozložení nemocnosti, sezónnost výskytu a 

přehled míst izolace. 
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KRAJ VYSOČINA 

Vysočina patří mezi ekologicky nejčistší území České republiky. Kraj Vysočina 

se rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné 

krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje 

nadmořské výšky přes 800 metrů ve dvou výrazných masivech, Jihlavských 

vrších na jihozápadě a Žďárských vrších na severu kraje. Hlavní evropské rozvodí 

táhnoucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě takřka stejné části. Kraj 

Vysočina se rozkládá na ploše 6 796 km
2
 a tvoří jej 5 okresů (Jihlava, Pelhřimov, 

Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč) s celkovým počtem 513 195 

obyvatel. Nejvyšší vrchol Kraje Vysočina je Javořice s 837 m. Vrchovina je 

harmonickou kulturní krajinou, v níž se nachází množství památek, z nichž tři, tj. 

historické centrum Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u 

Žďáru nad Sázavou a Židovské město a bazilika sv. Prokopa v Třebíči, jsou 

zařazeny mezi světové kulturní dědictví UNESCO. Metropolí kraje je město 

Jihlava, nejstarší horní město českých zemí. Ve středověku patřilo k nejbohatším 

městům českého království a to zejména díky těžbě stříbra. Rozkládá se po obou 

stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou. Krajské město Jihlava 

dosahuje počtu 50 tisíc obyvatel. (17) 

 

Obrázek č. 1: Znak Kraje Vysočina 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz/znak/d-4000095/p1=1220   
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Obrázek č. 2: Mapa Kraje Vysočina 

 

 

Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz/prehledky-cr/d-4042948/p1=33420  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Historie onemocnění 

První zmínka o nebakteriálním průjmovém onemocnění, které se podařilo vyvolat 

u mláděte skotu přenesením filtrátu průjmové stolice od novorozence, pochází od 

Lighta a Hodese z roku 1943. Bishopová v roce 1973 prokázala pomocí 

elektronové mikroskopie virus v bioptických vzorcích z duodena u australských 

dětí s nebakteriálním průjmovým onemocněním. Ve stejném roce izoloval virus 

Flewett ve Velké Británii v suspenzi stolice dětí s průjmy. Označení a 

taxonomické zařazení viru byly s konečnou platností uzavřeny v roce 1979. Název 

rotavirus byl stanoven podle toho, že virus má na snímcích z elektronového 

mikroskopu tvar kola s loukotěmi. Během krátké doby byla ověřena řada sérotypů 

lidských rotavirů a byly objeveny také četné rotaviry zvířecí. (1)  
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2 Rotavirová enteritida 

2.1 Epidemiologie 

Kód diagnózy, podle mezinárodního značení je A08.0, přesný název diagnózy 

podle MKN-10 Rotavirová enteritida. Rotaviry jsou rozšířeny u ptáků i savců a 

vyvolávají průjmová onemocnění, zejména u novorozených mláďat. Zvířecí druhy 

většinou nepůsobí onemocnění u lidí. Rotaviry jsou na celém světě nejčastějšími 

původci akutních gastroenteritid u dětí. (1) Více než 95 % dětí mladších 5 let 

prodělává infekci alespoň jednou za život. Nejvyšší incidence bývá ve věku mezi 

6 – 24 měsíci. Uváděná data z Mexické studie z let 1987 – 1988 ukazují, že 96 % 

dětí prodělá první infekci do 2 let věku. (2) Odhaduje se, že celosvětově každý rok 

vyvolají 130 – 140 milionů průjmových onemocnění a jsou příčinou až 700 tisíc 

úmrtí dětí, zejména v rozvojových zemích.(1) V Evropské unii je odhadováno 

ročně 200 úmrtí do 5 let, přes 87 tisíc hospitalizací a takřka 700 000 ambulantních 

návštěv. (11) V ČR jsou ročně evidovány 2 – 4 tisíce gastroenteritid vyvolaných 

rotaviry. Nejvíce postiženou skupinou jsou děti od 4 měsíců do 3 let. U 

novorozenců a kojenců do dvou měsíců věku proběhne infekce ve většině případů 

asymptomaticky, v této formě se onemocnění může vyskytnout i u dospělých. 

Častá onemocnění (jak manifestní, tak asymptomatická) jsou zachycena u rodičů 

pečujících o nemocné děti. Dále mohou postihovat staré lidi, osoby s poruchou 

imunity, nebo cestovatele, kteří pobývají v rozvojových zemích. (1) Zvýšený 

výskyt vrcholí v mírném zeměpisném pásmu v chladných měsících roku, 

v tropech dochází k onemocnění v průběhu celého roku. V ČR se nejčastěji 

rotavirové enteritidy objevují v jarních měsících (březen, duben). Rotaviry, 

zvláště lidské, patří mezi poměrně odolná mikrobiální agens. Jejich rezistence k 

zevnímu prostředí, k fyzikálním, k chemickým vlivům, umožňuje dlouholeté 

přežívání, ale i snadné šíření při splnění následujících podmínek. Mezi 

nejdůležitější faktor pří ovlivňování přežívání rotaviru patří teplota. Ve 

zmrazeném stavu při teplotě -60 °C zůstávají aktivní i po několika letech, vyšší 

teploty je spolehlivě likvidují. Teplota 56 °C je spolehlivě inaktivuje do 30 minut. 

Po minutovém působení ultrafialového záření jsou virové částice narušeny. Při 

pokojové teplotě RVGE přežívají na předmětech až 60 minut, ve vodě mohou 

přežívat i řadu dní. Dále i za normálních podmínek je virus inaktivován při 
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nízkém pH. V rozmezí pH 3,5 – 10,0 je stabilní a při pH 2 přežívá virus pouze 

1 minutu. (10) Rotaviry se velkou měrou podílí i na vzniku nozokomiálních 

infekcí. Jsou nejčastějšími nozokomiálními patogeny v nemocnicích na lůžkových 

odděleních, obzvláště na dětských odděleních, kde je snadný přenos. Dle 

prospektivních studií získá nákazu během hospitalizace 0 – 11 % sledovaných 

dětských pacientů. Závažnost nozokomiálních nemocí u dětí je dána zejména 

věkem a základním onemocněním. Ke vzniku onemocnění stačí nízká infekční 

dávka (0,9 – 1 FFU), přispívá k ní enormní kvantum virů ve stolici infikovaných 

osob (v prvních dnech až 10
12

 g stolice) i dlouhodobé vylučování stolicí po 

odeznění příznaků (cca 10 dnů). (7) 

 

2.2 Etiologické agens 

Etiologické agens je patogen, jenž sám stačí vyvolat onemocnění. Rod Rotavirus 

patří mezi neobalené RNA viry s unikátní dvojitou RNA s 11 segmenty z čeledi 

Reoviridae. (16) Jednotlivé segmenty jsou různě dlouhé, např. segment 11 má 

délku 667 párů bází, na rozdíl od segmentu 1, který má délku 3302 párů bází. 

Celková délka jaderné RNA dosahuje 18 500 párů bází, záleží na typu virového 

kmene. Rotavirové sekvence jsou bohaté na přítomnost A-T bází. Kompletní 

virion dosahuje v průměru velikosti mezi 65 a 70 nm. (10) Kapsida viru je dvojitá, 

přičemž vnitřní vrstva má kapsomery uspořádané radiálně a vnější cirkulárně. 

Podle proteinů kapsidy je rozlišováno 7 skupin rotavirů, označených A až G. Ve 

skupině A byly diferencovány 4 podskupiny (I, II, I+II, nonI nonII). V populaci se 

nejčastěji prokazují skupiny A a B, rotaviry skupiny C vyvolávají onemocnění 

sporadicky. Zevní kapsida obsahuje virové protejny VP4 a VP7, které stanovují 

sérotypovou příslušnost rotavirů. U lidských rotavirů je známo celkem 10 

sérotypů G a 8 sérotypů P, z jejichž kombinací by mohlo vzniknout 80 různých 

kmenů rotavirů. Celosvětově však převažují pouze 4 kmeny. (1) Podstatná část 

lidských rotavirů patří do skupiny A, zahrnuje viry, které vyvolávají těžké 

gastroenteritidy s možnými dehydratacemi, a tudíž mají epidemiologický význam. 

Skupina A – sérotyp 1 je zachycen u 53 % všech RVGE. Na tomto základě jsou 

primárně připravovány očkovací látky proti rotavirům této skupiny. Rotaviry 

skupiny B byly zachyceny na asijském kontinentu (např. Japonsko, Čína nebo 
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západní Indie), kde převážně způsobují průjmová onemocnění u dospělých osob. 

Skupina C se vyskytuje velmi vzácně u dětí z nejrůznějších zemí světa, většinou 

se nachází u prasat. Skupiny D až G zatím nebyly v lidské populaci detekovány, 

vyskytují se u prasat, ovcí, koní, skotu a u primátů. 

 

Obrázek č. 3: Rotavirus 

VIRION 

 
 

Zdroj: http://viralzone.expasy.org/all_by_species/107.html 
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Obrázek č. 4: Rotavirus pod mikroskopem 

 

  

Zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/rotavirove-infekce-a-

ockovani-459220 

 

2.3 Patogeneze 

Rotaviry jsou invazivní enteropatogeny. (9) Napadají zralé epiteliální buňky 

vrcholků klků v horních dvou třetinách tenkého střeva, děje se tak v 

oblasti duodena a proximální části jejuna. Napadené enterocyty, které za 

normálních okolností produkují trávicí enzymy a odpovídají za absorpci živin a 

tekutin, rychle lyzují a jsou nahrazovány nezralými epiteliemi z krypt. Při 

postižení zralých enterocytů dochází ke snížení absorpce cukrů. Nevstřebané 

disacharidy spolu s dalšími štěpnými produkty zvyšují osmolalitu ve střevním 

lumen, což vede k dilataci střeva a urychlení peristaltiky. K rozvoji průjmů 

přispívá i virový enterotoxin – nestrukturální protein 4 (NSP4), který imobilizuje 

ionizovaný vápník v buňkách a stimuluje tak transepiteliární sekreci chloridových 

iontů do střevních lumen. Podstatnou roli při stimulaci sekrece iontů a vody do 

střeva hraje také aktivace enterálního nervového systému. Infekce většinou 

zůstává omezená na střevní sliznice. Úplná regenerace trvá v rozmezí 2 – 8 týdnů. 

(1)  
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2.4 Klinický obraz 

Klinický obraz rotavirové gastroenteritidy má různý průběh od bezpříznakového, 

lehkého až po těžký závažný průběh. Infekce obvykle začínají po inkubační době 

1 – 3 dnů náhle s vysokou horečkou okolo 38 °C – 40 °C trvající 2 – 4 dny, 

zvracením, které trvá zpravidla 1 – 3 dny a vodnatými, řídkými, kašovitými a 

objemnými stolicemi v počtu až desítek denně. Ojediněle se může 

vyskytnout příměs krve a hlenu. U 50 % případů nemocných probíhá virová 

enteritida asymptomaticky, u zbývajících probíhá infekce pod různým klinickým 

obrazem. Při manifestní infekci je u dvou třetin pacientů popisována klasická 

trojce symptomů tj. horečka, zvracení, vodnatý průjem, u zbývajících je přítomen 

jeden nebo dva z uvedených symptomů. Z dalších příznaků je pozorováno 

nechutenství, bolest břicha, výrazný meteorismus, projevy plynoucí z dehydratace 

(oschlé sliznice, snížený kožní turgor apod.), respirační příznaky, podrážděnost či 

letargie. Výjimečně až subileózní stav. (1) 

 

2.5 Inkubační doba 

Inkubační doba je časový interval nezbytný k tomu, aby se etiologické agens po 

vniknutí do organismu hostitele pomnožilo nebo prodělalo určitý vývoj a poté 

způsobilo první klinické příznaky. Inkubační doba u RVGE se pohybuje od 24 – 

72 hodin. 

 

2.6 Vnímavost 

Vnímavost organismu uzavírá celý proces šíření nákazy, kdy dochází 

k uskutečnění infekce. Infekce je proniknutí mikroorganismu zdatného vyvolat 

onemocnění do makroorganismu. Jak k tomu dojde, zaleží na výsledku 

oboustranného působení mikroorganismu a makroorganismu v podmínkách 

vnitřního i vnějšího prostředí. (12) Vnímavost organismu k rotavirové infekci je 

všeobecná. Infekcí mohou onemocnět všechny osoby bez ohledu na svůj věk. 

Ovšem nejrizikovější skupinou jsou malé děti do 5 let a osoby nad 65 let. 

Dlouhodobá imunita vzniká až po opakovaných infekcích. (7) První rotavirová 
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infekce bývá obvykle nejzávažnější. Po prodělání infekce následuje stimulace 

imunitního systému a vede k tvorbě protilátek tak, že další infekce má mírnější 

průběh. (19) 

 

Vnímavost k nákaze může být ovlivněna řadou faktorů, např.: 

 věk v době infekce 

 povaha a stupeň imunitní odpovědi 

 předchozí očkovaní proti dané infekci 

 genetické faktory kontrolující imunitní odpověď 

 výživový stav hostitele, fyzická kondice 

 současná jiná onemocnění 

 osobní návyky – kuřáctví, konzumace alkoholu, medikamenty, atd. 

 duální infekce či bakteriální superinfekce 

 psychologické faktory (emoční stres, deprese, apod.) 

 

2.7 Přenos 

K přenosu rotavirové etiologie dochází hlavně cestou fekálně – orální, určitý 

význam má také přenos vzdušnou cestou prostřednictvím prachu a nemůžeme 

vyloučit ani přenos kapénkami. I když přenos vzdušnou cestou byl sice opakovaně 

zvažován, respirační patogenita viru prokázána nebyla. Jedním z významných 

mechanismů přenosu infekce je přenos prostřednictvím kontaminovaných rukou. 

Děje se buď po přímém kontaktu se stolicí, nebo prostřednictvím 

kontaminovaných vehikul (např. hračky, pleny, hygienické potřeby apod.). (9) 

Ruce a kontaminované předměty mohou být zdrojem pro šíření nozokomiálních 

nákaz. (7) Velmi častým vehikulem rotavirových nákaz jsou kontaminované 

potraviny – především jídla neprocházející tepelnou úpravou, jako jsou různé 

zeleninové saláty, nedostatečně omyté ovoce, dále pak kontaminovaná voda a led 

(např. v syrové zelenině byly rotaviry  prokázány při teplotě 4 °C cca 25 – 30 dnů 

a při teplotě 20 °C cca 5 – 25 dnů). (10) V závislosti na typu povrchového 

materiálu rotaviry přežívají na různém povrchu různě dlouho. Studie, které 

testovaly dobu přežití živého viru na hračkách vyrobených z různých materiálů a s 
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různým typem povrchu, ukázaly schopnost viru přežít až několik dnů na 

materiálech z plastu, gumy či kovu nebo ze dřeva, zatímco na rukou virus přežíval 

jen několik hodin. Při primoinfekci je infekční dávka velmi malá, pouze 10 

rotavirových částic postačí k rozvoji symptomů. Za zmínku stojí uvést, že 

v prvních čtyřech dnech akutního onemocnění u dětí jsou přítomny rotaviry ve 

vysoké koncentraci (10
9
 – 10

11
 virových partikulí v 1ml stolice). (1) 

 

2.8 Zdroj onemocnění a rizikové skupiny 

Zdroj nákazy je objekt, v němž přežívají, popřípadě se rozmnožují původci 

infekční choroby, kteří mohou různým způsobem nakazit zdravé jedince. Zdrojem 

rotavirové infekce mohou být infikovaní lidé a zvířata, kteří vylučují patogen ve 

stolici. (12) 

 

Mezi rizikové skupiny patří zejména děti, zaměstnanci v jeslích a mateřských 

školkách, pracovníci ve zdravotnických zařízeních, zaměstnanci a klienti 

geriatrických jednotek, domovů pro seniory a pečovatelské služby, nesmíme 

opomenout i imunosuprimované pacienty. 

 

2.9 Komplikace 

Častou a závažnou komplikací bývá u rotavirové enteritidy dehydratace 

s úbytkem 5 – 10 % tělesné hmotnosti. Dehydratace je většinou normonatremická, 

může se však vyvinout i hypernatremická dehydratace, která je mnohem 

nebezpečnější, při nichž může dojít k rozvoji šoku se známkami postižení CNS 

(cca 2 – 5 % případů) a dalších orgánů. Z dalších komplikací je uváděn 

malabsorpční syndrom s protrahovanými průjmy. Vzácně byly jako komplikace 

popsány akutní myozitida, aseptická meningitida, nekrotizující enterokolitida, 

pneumonie, Kawasakiho syndrom, syndrom náhlého úmrtí kojence, Crohnova 

choroba, Reyeův syndrom a hemolyticko-uremický syndrom. Extraintestinální 

komplikace mohou vznikat v souvislosti s přechodnou virémií. V našich 
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podmínkách většina rotavirových infekcí probíhá bez komplikací a má dobrou 

prognózou.(1)  
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3 Diagnostika 

Diagnostika se využívá pro rozeznávání nemocí a jejich následné pojmenování. 

Stanovení diagnózy je založeno na klinickém, laboratorním vyšetření, na 

anamnestických informacích a na epidemiologických souvislostech. To vše je 

předpokladem správné léčby. Na rotavirové enteritidy by se mělo pomýšlet v 

případě rychlého nástupu dehydratace a hypernatrémie především u malých dětí 

do 5 let a osob nad 60 let. Stanovení se provádí pouze na základě průkazu rotavirů 

nebo jejich antigenů v nativní stolici. (1) Laboratorní vyšetření je důležité i z 

epidemiologických důvodů a to při sledování výskytu rotavirové enteritidy v 

populaci a jako surveillance při možném vzniku epidemie a pro výzkumné účely. 

 

3.1 Diagnostické metody  

Diagnostiku lze provádět několika následujícími metodami, závisí pouze na 

laboratoři, jaké sety má k dispozici. Mezi využívané metody v Kraji Vysočina 

patří zejména imunochromatografický rychlotest. 

 

1. Standardním laboratorním testem pro diagnózu rotavirové infekce je průkaz 

antigenu rotavirů. V dnešní době se nejčastěji používají imunochroma-

tografické rychlotesty, latexová aglutinace a ELISA. K laboratornímu 

vyšetření se odebírá nativní stolice, příp. výtěr z rekta. Nejvyšší záchytnost je 

v prvních 3 dnech onemocnění.  

2. Elektronmikroskopický průkaz původce (není běžně dostupná). 

3. Detekce nukleové kyseliny. 

4. Průkaz specifické protilátkové odpovědi proti RVGE u osob, které nebyly 

v nedávné době (v průběhu předchozích 8 týdnů) očkovány. K sérologickému 

vyšetření se odebírají 2 vzorky krve v 2 týdenním intervalu. První vzorek se 

odebírá co nejdříve v akutním stadiu. Předpokladem sérologické diagnózy je 

současné vyšetření prvního a druhého vzorku séra. Ověřením probíhajícího 

onemocnění je prokázaný signifikantní vzestup hladin protilátek anebo 

sérokonverze z negativity do pozitivity. Jakákoli hladina protilátek v jediném 

vzorku není průkazem akutně probíhajícího onemocnění.  
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Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené klinické symptomy mohou být 

vyvolány řadou jiných etiologických agens, je laboratorní ověření rotavirů 

nezbytné. (14) 

 

Popis diagnostických laboratorních metod 

 

Imunochromatografický test (ICHT) 

 

„Imunoenzymatický test, který stanovuje kvalitativně přítomnost viru. Systém 

používá nitrocelulózové membrány se speciálními monoklonálními protilátkami 

proti viru, které jsou konjugovány s koloidním zlatem. Když je 

imunochromatografický proužek ponořen do suspenze vzorku, migruje kapilárně 

vzorek i protilátky konjugované s koloidním zlatem (konjugát). V přítomnosti viru 

vzniká komplex antigen–konjugát–monoklonální protilátka vizualizovaný v 

podobě pozitivní linie na detekčním proužku.“(23). 

 

ELISA Ag 

„Imunoenzymatická reakce k průkazu antigenu. Antigen se váže na specifickou 

protilátku navázanou v jamkách mikrotitračních destiček. Na antigen se váže 

přidaná detekční protilátka specifická pro daný antigen. Vzniklý komplex je 

detekován konjugátem, který reaguje se substrátem a dochází ke změně zbarvení. 

Intenzita zabarvení se měří spektrofotometricky.“(23) 

 

3.2 Klinický materiál 

Klinický materiál má zásadní význam pro určení správné diagnózy a také pro 

vhodné a včasné léčení pacienta. Rotavirová infekce se stanovuje z nativní stolice. 

 

K samotnému laboratornímu vyšetření na rotaviry je potřeba odběrová souprava. 

Skládá se ze sterilní zkumavky s uzávěrem nebo plastového kontejneru 

s lopatičkou pro odběr stolice. Odebírá se buď kusová stolice o velikosti lískového 

oříšku (1 cm
3
) nebo tekutá stolice (1 ml). K vyšetření se používá čerstvý nebo 

zmražený vzorek stolice. Uchovává se při teplotě 2 až 8 °C po dobu maximálně 
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dvou dnů aniž by došlo k ovlivnění výsledku testu. Pro delší dobu uchování je 

vzorek uchován při teplotě -20 °C nebo nižší. (21) 

 

3.3 Terapie 

Terapie je umělý proces vedoucí k uzdravení člověka. Léčba u virových infekcí se 

téměř neliší od léčby jiných průjmových onemocnění. Specifická léčba neexistuje. 

Základním postupem je dostatečná rehydratace s úpravou minerálového 

metabolismu a korekce acidobazické rovnováhy. (1) U hospitalizovaných dětí s 

profuzním zvracením a malým perorálním příjmem se provádí rehydratace 

parenterálně, děje se tak v případě těžké dehydratace s úbytkem tělesné hmotnosti 

vyšší jak 10 %. K parenterální rehydrataci jsou vhodné roztoky krystaloidů nebo 

glukózy s přídavkem minerálů. Denní potřeba tekutin je u postižených kojenců do 

1 roku okolo 150 ml/kg/den, u batolat 100 – 120 ml/kg/den. Mezi další léčebná 

opatření patří co nejčasnější obnovení výživy, a to hlavně ve formě dobře 

tolerovaných potravin, které mají zabránit dalšímu poškození střevní sliznice. 

Vhodná jsou mléka s nízkým obsahem laktózy, u větších dětí ovocné přesnídávky, 

zeleninové polévky bez tuku, rýžová či bramborová kaše, rohlíky, později i bílé 

maso. Z medikamentů lze podat probiotika a nebo střevní adsorbencia. (10) 
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4 Informační systém 

Informační systém (IS) je soubor lidí, metod, technologických prostředků, které 

provádí sběr, přenos, zpracování dat pro potřeby uživatele. Pro činnost 

epidemiologie se používá systém Epi-Dat. 

4.1 EPI-DAT 

Shromážděné údaje, které jsou získané z hlášení osob poskytujících péči podle 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 306/2012 Sb., o 

podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických 

požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a vyhláška 

č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, jsou 

vkládány do informačního systému Epi-Dat. 

 

Systém Epi-Dat slouží k zajištění kontroly výskytu infekčních onemocnění. Je 

celorepublikově používán od roku 1993 na všech hygienických stanicích na 

protiepidemických odborech a odděleních epidemiologie. Hlášení infekčních 

nemocí je základem pro místní, regionální, národní a nadnárodní kontrolu šíření 

infekčních nemocí. 

 

Na národní úrovni slouží úložiště dat pro Epi-Dat k bezpečné výměně aktuálních 

datových souborů o výskytu infekcí mezi jednotlivými pracovišti HS ČR, MZ ČR 

a Státním zdravotním ústavem v Praze. Epi-Dat je součástí Národního 

zdravotnického informačního systému (NZIS), který je legislativně zakotven a 

definován v zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a o podmínkách 

jejich poskytování a zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Na 

mezinárodní úrovni slouží informační systém Epi-Dat k předávání informací do 

ECDC (Evropské středisko pro kontrolu nemocí), které bylo zřízeno za účelem 

zvýšit schopnosti Společenství a členských států chránit lidské zdraví prevencí a 

kontrolou lidských nemocí. Pokud hovoříme o nadnárodní úrovni, pak se jedná o 

spolupráci a výměnu informací o výskytu infekčních onemocnění mezi 

jednotlivými státy včetně ČR a WHO (Světová zdravotnická organizace), která 

sleduje a analyzuje výskyt v mezinárodním měřítku. 
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4.2 Světová zdravotnická organizace 

V roce 1948 vznikla Světová zdravotnická organizace, která podporuje 

mezinárodní technickou spolupráci v oboru zdravotnictví. Realizuje plány na 

potírání, odstranění některých infekcí a snaží se vylepšit hodnoty lidského života. 

Cílem WHO (Světová zdravotnická organizace) je dosáhnout co nejlepšího zdraví 

pro všechny. 

 

Hlavní strategické záměry WHO jsou: 

 omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a 

sociálně slabých skupin populace 

 podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících z 

ekologických, ekonomických a sociálních podmínek 

 rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které 

budou odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné 

 rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí 

a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, 

ekologických a rozvojových strategií 

Světové zdravotnické shromáždění je řídícím orgánem WHO. Je složeno ze 192 

členských států (mezi členy patří i Cookovy ostrovy). Koná se jednou za rok. 

Strategie a rozhodnutí uskutečňuje výkonná rada, kterou představuje 32 

zdravotnických odborníků. Do funkce jsou jmenováni vládami a schází se dvakrát 

do roka. (18) 

 

4.3 Hlášení infekčních onemocnění 

Evidence a hlášení infekčních chorob nebo podezření na ně není jen 

administrativním opatřením. Pracovní dokumenty umožňují průběžné 

vyhodnocení situací a zároveň řádné statistické vyhodnocování. Hlášení také 

slouží k epidemiologickému výzkumu. Ohlašovací povinnost, nařízení izolace a 

předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných upravuje zákon č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
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zákonů a jeho prováděcí předpisy, dále pak vyhláška č. 306/2012 Sb., o 

podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické 

požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 

Výše uvedená legislativa se vztahuje i na povinnost osoby poskytující péči ohlásit 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pozitivní mikrobiologické nálezy 

původců alimentárních onemocnění, mezi které řadíme i rotavirové 

gastroenteritidy. 
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5 Prevence a epidemiologická opatření 

Protiepidemická opatření mají charakter preventivní nebo represivní. (7)  

Účelem epidemiologických opatření je odstranění, potlačování nebo alespoň 

pozitivní ovlivnění výskytu infekčního agens v populaci. Záměrem je snížení 

výskytu infekční nemoci na minimální hodnoty, udržení příznivé epidemiologické 

situace, přerušení cest přenosu, zvýšení specifické i nespecifické imunity 

vnímaných jedinců, eliminace infekčního onemocnění nebo dokonce jeho 

eradikace.  

 

5.1 Preventivní opatření 

Prevence pochází z lat. „praevenire“, což znamená předcházet. Preventivní 

opatření se musí realizovat systematicky, trvale a za všech podmínek, bez ohledu 

na to, zda právě hrozí aktuální ohrožení epidemií. (12) 

 

Mezi významnou množnost prevence proti rotavirům patří:  

 vakcinace  

 dodržování osobní hygieny (zejména klást důraz na mytí rukou) 

 prevence NN ve zdravotnických zařízeních (individualizace léčiv, 

zdravotních pomůcek, ochranných prostředků, atd.) 

  dezinfekce (z dezinfekčních prostředků, resp. na jejich účinné složky, byla  

 potvrzena účinnost chlorových preparátů, jodových sloučenin, alkoholu, 

aldehydů, ozonu, organických sloučenin, hexachlorofenu, chlorhexidinu a 

orthosanu) 
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Obrázek č. 5: Nejvíce opomíjená místa na rukou 

 

Zdroj:http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kos/modules/low/kurz_text.php?id_kap=1&kod

_kurzu=kos_392 

 

5.2 Represivní opatření 

Represivní pochází z lat. „repressi“, potlačit. Takováto opatření se zajišťují již u 

vzniklého, laboratorně potvrzeného onemocnění a mají za úkol zamezit dalšímu 

šíření infekčního agens v populaci. 

 

Mezi represivní opatření u RVGE patří: 

 izolace nemocného (hospitalizaci vyžadují jen závažné klinické průběhy) 

 hlášení onemocnění (viz kapitola 4.3 Hlášení infekčních onemocnění)  

 protiepidemická opatření v ohnisku nákazy: ohnisková a průběžná 

dezinfekce, zvýšený zdravotnický dozor, zdravotní výchova. 

 

Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti (příloha č. 25) 

využívá jednotný postup pro orgán ochrany veřejného zdraví na úseku represe, 

který vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR:  

 

1. Orgán ochrany veřejného zdraví provádí u všech hlášených onemocnění 

epidemiologické šetření v ohnisku nákazy, pátrání po zdroji nákazy a dalších 

kontaktech, včetně ověřování údajů, zda nemocná osoba byla v minulosti 

očkována proti rotavirovým infekcím. 
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2. Postup při izolaci upravuje jiný právní předpis
4)

. 

3. Dítě mladší 5 let po prodělaném laboratorně prokázaném onemocnění 

vyvolaném rotaviry je možné přijmout do jeslí, mateřské školy, školského 

zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, zvláštního 

dětského zařízení, zařízení sociální péče a obdobných zařízení (dále jen 

"kolektivní zařízení") za předpokladu, že nemá klinické příznaky rotavirové 

infekce, nejdříve však za 10 dnů od začátku onemocnění. 

4. Osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné po prodělaném 

laboratorně prokázaném onemocnění vyvolaném rotaviry může tyto činnosti 

vykonávat za předpokladu, že nemá klinické příznaky rotavirové infekce, 

nejdříve však za 10 dnů od začátku onemocnění. 

5. Lékařský dohled po dobu 3 dnů od posledního kontaktu s nemocným u dětí 

mladších 5 let docházejících do kolektivních zařízení a poučení jejich 

zákonných zástupců o nutnosti kontaktovat lékaře při vzniku příznaků 

onemocnění, včetně zvýšené teploty. 

6. Zvýšený zdravotnický dozor po dobu 3 dnů od posledního kontaktu s 

nemocným u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné. 

7. Při rotavirové nemocniční nákaze nebo při podezření na její výskyt osoba 

poskytující péči neprodleně zajistí provedení protiepidemických opatření.(14) 

 

5.3 Očkování 

Očkování – vakcinace je proces, při kterém dochází k vytváření odolnosti 

(imunity) proti infekčním chorobám. Jedná se způsob aktivní imunizace, při 

kterém je organizmus vystaven oslabenému (atenuovanému) choroboplodnému 

zárodku, jeho součásti nebo produktu, a sám si proti němu vytváří protilátky a 

další obranné mechanizmy. (13) 

Celosvětově se uvádí, že rotaviry jsou příčinou cca 2 milionů hospitalizací, 

25 milionů ambulantních ošetření a více než 111 milionů případů proběhne zcela 
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bez zdravotního ošetření. Ročně je přičítáno rotavirům okolo 125 milionů diagnóz 

gastroenteritid. Přes půl milionu těchto případů pak končí smrtí pacienta. Většina 

zemřelých pochází z rozvojových zemí, kde je nízká hygienická úroveň. WHO 

doporučuje začlenit očkování proti rotavirové enteritidě do národního očkovacího 

kalendáře s důrazem na význam očkování v rozvojových zemích, kde 

onemocnění, jak je výše uvedeno, končí vysokou mortalitou. Právě očkování je 

jednou z množností preventivních opatření před vznikem rotavirové infekce. (15) 

V současnosti se rutině očkuje ve 14 zemích na americkém a evropském 

kontinentu, např. Austrálie, USA, některé země Latinské Ameriky i Evropy 

(Rakousko, Belgie, Lucembursko, Finsko). (3) 

 

Obrázek č. 6 Úmrtnost dětí do 5 let na infekce 

 

Zdroj: převzato z http://www.jhsph.edu/ivac 

 

Po rozšíření očkování proti rotavirovým infekcím lze předpokládat příznivý dopad 

tohoto specifického preventivního opatření nejen na zdraví dětí, ale i na 

ekonomiku v rozvojových a vyspělých zemích. Cílem zavedení očkování ve 

vyspělých zemích je především snížení návštěv u lékaře, počtu hospitalizací, 

rozsahu práceneschopnosti, a v neposlední řadě předcházení závažných průběhů 

onemocnění, hospitalizací či úmrtí. 
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V České republice je stále nízká proočkovanost. (4) Podle současných odhadů 

bylo v roce 2009 naočkováno méně než 1 % nově narozených dětí. Od roku 2006 

jsou k dispozici dvě živé perorální očkovací látky Rotarix a RotaTeq, poskytující 

ochranu před nejčastěji kolujícími sérotypy rotavirů. Tyto očkovací látky jsou 

registrovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL) jenž zajišťuje, aby v ČR 

byla dostupná pouze kvalitní, účinná a bezpečná humánní léčiva. Očkování proti 

rotavirům nepatří mezi vyhláškou stanovená pravidelná očkování. Jedná se tedy o 

nepovinné očkování, které se provádí za úhradu. 

 

Rotavirovou očkovací látkou lze očkovat děti starší šesti týdnů, nejpozději do 

osmi měsíců věku. Před přistoupením k vlastnímu očkování by se měl očkující 

lékař seznámit s pokyny, které jsou uvedené v příbalovém letáku očkovací látky, 

dále ověřit, zda přípravek opticky nejeví změny barvy, konzistence aj. a 

zkontrolovat jeho expirační dobu.  

 

U očkování je třeba dodržovat následující pravidla: 

 individuálně ověřit současný zdravotní stav a posoudit eventuální 

zdravotní překážky očkování 

 stanovit dočasnou či dokonce trvalou kontraindikaci 

 ptát se na užívání léků, imunomodulancií 

 ptát se také na jiná provedená očkování 

 dotázat se na projevy alergie a eventuální předchozí reakce po očkování 

 provést očkování správnou technikou 

 vakcínu správným způsobem skladovat (řádně dodržovat podmínky 

chladového řetězce dle výrobce) 

 zajistit nad očkovanou osobou dohled minimálně po dobu 30 minut 

 upozornit rodiče očkovaných dětí na pravděpodobnost a charakter 

možných reakcí a na potřebu vyvarovat se po určitou dobu (cca dva dny 

po aplikaci neživé vakcíny a cca dva týdny po aplikaci živé vakcíny) 

zvýšené fyzické námahy 

 zaznamenat údaje o provedeném očkování do očkovacího průkazu a 

zároveň do zdravotnické dokumentace. (7) 
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5.3.1 Vývoj očkovacích látek 

Základní strategií bylo vyvinout očkovací látku proti rotavirům, která navodí 

celoživotní imunitu proti život ohrožujícím průjmovým onemocněním 

doprovázeným dehydratací. První vakcíny byly derivovány z monovalentních 

bovinních nebo opičích (Makak rhesus) rotavirových kmenů. Při studii živé 

očkovací látky podávané v jednorázovém schématu per os bylo prokázáno, že je 

bezpečná a navozuje imunitu proti rotavirovým průjmům. Přesto účinnost těchto 

vakcín nebyla konzistentní, i když navodily heterotypickou protilátkovou odezvu. 

Avšak převládl názor, že by bylo vhodnější vytvořit multivalentní očkovací látku, 

která navodí širokou specifickou imunitní odpověď proti všem virovým kmenům. 

(5) První očkovací látky proti RVGE byly založeny na principu Edwarda Jennera 

starém více než 200 let. (8) Koncem dubna roku 1998 udělil FDA (Food and Drug 

Administration) licenci očkovací látce proti rotavirům pod názvem RotaShield pro 

užití v USA. V srpnu roku 1998 začalo plošné očkování. Po zhruba 1,5 milionu 

naočkovaných dětí touto vakcínou, CDC pozastavila jeho doporučení. 

V klinických studiích byl zaznamenán výskyt závažného onemocnění střev 

s názvem intususcepce. Riziko intususcepce připadající na vakcínu bylo asi 1 na 

10 tisíc očkovaných kojenců. Výskyt byl přibližně třikrát vyšší než u 

neočkovaných dětí. V říjnu roku 1999 byla vakcína stažena z amerického trhu.  

Dále následoval vývoj vakcín, kdy testování bylo založeno na lidských kmenech 

rotavirů. První použitý kmen byl izolován od dítěte z jeslí. První testovaná 

očkovací látka humánního původu byla pojmenována M37, která byla 

vykultivována na tkáňových kulturách. Byly testovány další izoláty, studie 

neprokázaly uspokojivé výsledky. (6) 

 

5.3.2 Přehled očkovacích látek 

Rotarix 

Rotarix (GlaxoSmithKline Biologicals) je monovalentní živá oslabená očkovací 

látka, která se používá pouze k perorálnímu užití. Obsahuje malé množství 

rotaviru (v 1 ml titr viru ne méně než 10
6
). Dodává se v lékové formě prášku pro 

přípravu perorální suspenze s rozpouštědlem. Součástí vakcíny jsou pomocné 
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látky jako sacharóza, sorbitol, dextran, aminokyseliny a Dulbeccova modifikace 

Eaglova média. Tato očkovací látka je určena k aktivní imunizaci dětí od 6 týdnů 

věku s cílem prevence rotavirové infekce. V klinických zkouškách byla prokázána 

účinnost proti typu G1P, G3P, G9P. 

 

Účinná látka je oslabený živý lidský Rotavirus RIX4414 

 

Dávkování 

Očkovací schéma sestává ze dvou dávek. Podání první dávky se zahajuje nejdříve 

od 6 týdnů života. Odstup mezi dávkami by měl být nejméně 4 týdny. Před 

dosažením 16 týdnů věku pokud možno aplikovány obě očkovací dávky. 

Očkovací schéma musí být dokončeno do 24 týdne věku. V některých případech 

se může stát, že dítě očkovací látku vyplivne nebo ve větším množství vyzvrací, 

pak je možné při stejné návštěvě podat náhradní očkovací látku. Očkovaní, které 

je zahájeno očkovací látkou Rotarix, by mělo být též dokončeno totožnou 

očkovací látkou. 

 

Kontraindikace: 

 hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku 

 hypersenzitivita po předchozím podání vakcíny proti rotavirům 

 předchozí anamnéza intususcepce 

 jedinci s vrozenými malformacemi gastrointestinálního traktu, které by 

mohly predisponovat k intususcepci 

 subjekty s těžkou kombinovanou imunodeficiencí 

 kojenci trpících akutním horečnatým onemocněním, průjmem nebo 

zvracením musí být očkování odloženo 

 přítomnost lehké infekce není kontraindikací pro očkování. (22) 
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Obrázek č. 7: Návod na přípravu a aplikaci očkovací látky 

 

Zdroj: http://pribalove-letaky.cz/sites/default/files/pribalove-letaky/rotarix-494.pdf 

 

RotaTeq 

RotaTeq (Merk Sharp & Dohme Idea) je živá pentavalentní očkovací látka, která 

se používá pouze k perorálnímu užití. Obsahuje celkem pět živých kmenů 

vzniklých reasortmentem lidských a bovinních rotavirů. Mateřské kmeny 

reasortmentů byly izolovány z lidských a bovinních hostitelů. Čtyři reasortmenty 

rotavirů exprimují kapsidové proteiny G1, G2, G3 nebo G4 z lidského mateřského 

kmene. Protein P7 pak pochází z mateřského bovinního rotavirového kmene, pátý 

reasortmentní virus WC3 exprimuje protein P1A z lidského mateřského kmene a 

kapsidový protein G6 z bovinního rotavirového mateřského kmene. Výše uvedené 

sérotypy byly zařazeny do vakcíny vzhledem k tomu, že v letech 1973 – 2003 

představovaly celosvětově více jak 80% RVGE. Jednotlivé kmeny jsou 

připravovány odděleně a pomnožovány na Vero buňkách v tkáňových kulturách. 

Bovinní kmeny jsou atenuovány „přirozeně", protože se špatně samy o sobě 
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replikují v lidském těle. RotaTeq je určen k aktivní imunizaci kojenců ve věku od 

6 do 32 týdnů s cílem prevence gastroenteritidy způsobené rotavirovou 

enteritidou. 

 

Účinná látka 

 

ŽIVÝ ROTAVIRUS SÉROTYP G1 (ROTAVIRUS VIVUM SEROTYPUS G1) 

ŽIVÝ ROTAVIRUS SÉROTYP G2 (ROTAVIRUS VIVUM SEROTYPUS G2) 

ŽIVÝ ROTAVIRUS SÉROTYP G3 (ROTAVIRUS VIVUM SEROTYPUS G3) 

ŽIVÝ ROTAVIRUS SÉROTYP G4 (ROTAVIRUS VIVUM SEROTYPUS G4) 

ŽIVÝ ROTAVIRUS SÉROTYP P1 (ROTAVIRUS VIVUM SEROTYPUS P1) 

 

Dávkování 

Očkování očkovací látkou RotaTeq se zahajuje od 6 týdnů do 32 týdne, přičemž 

očkovací schéma se skládá z 3 dávek. U předčasně narozených dětí může být 

očkovací látka podána, pokud byl jejich gestační věk nejméně 25 týdnů po 

narození. Intervaly mezi dávkami musí být nejméně 4 týdny. Podle příbalového 

letáku je vhodné podat 3 dávky do věku 20 až 22 týdnů, v případě potřeby lze 3 

poslední dávku podat do 32 týdne věku. Jako u Rotarixu musí imunizace probíhat 

totožnou očkovací látkou. Pokud dítě vyplivne nebo vyzvrátí očkovací látku, 

může se podat při téže návštěvě náhradní. 

 

Kontraindikace: 

 hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku 

 hypersenzitivita po předchozím podání vakcíny proti rotavirům 

 předchozí anamnéza intususcepce 

 jedinci s vrozenými malformacemi gastrointestinálního traktu, které by 

mohly predisponovat k intususcepci 

 kojenci se známým deficitem imunity nebo s podezřením na něj 

 kojenci trpících akutním horečnatým onemocněním, průjmem nebo 

zvracením musí být očkování odloženo 

 přítomnost lehké infekce není kontraindikací pro očkování. (20) 
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Obrázek č. 8: Návod na přípravu a aplikaci očkovací látky 

 

Výše uvedené vakcíny i přes odlišné vlastnosti potvrzují vysokou imunogenitu i 

protekci. 

 

Zdroj: http://www.msd.cz/tinymce/uploaded/1000/RotaTeq_21.2.2012_SPC.pdf 

 

5.4 Přehled očkujících lékařů v Kraji Vysočina 

Od roku 2010 (přelom srpen, září) sledujeme na územních pracovištích v Kraji 

Vysočina (Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou) 

zájem o očkování proti RVGE v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. 

Jedná se o přehledy kumulativních údajů od zahájení distribuce vakcín v roce 

2007. Přehled je znázorněn v následujících 5 grafech. 
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Graf č. 1: Přehled očkujících lékařů v Kraji Vysočina rok 2007 – 2010 

23

9

13

1

17

5

12

0

18

3

15

0

28

6

19

3

25

8

15

2

0

5

10

15

20

25

30

stav očkování

Ji PE HB TR ZR

okresy

rok 2007 - 2010

počet lékařů

počet očkujících lékařů

dosud neočkovalo

bez odpovědi

 

Graf č. 1 znázorňuje stav očkování v Kraji Vysočina od roku 2007 do roku 2010. 

Z celkového počtu 111 praktických lékařů pro děti a dorost 31 započalo očkování 

proti RVGE, 74 lékařů dosud neočkovalo a 6 lékařů bez odpovědi. 

 

Graf č. 2: Přehled očkujících lékařů v Kraji Vysočina rok 2007 – 2011 
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Graf č. 2 znázorňuje stav očkování v Kraji Vysočina od roku 2007 do roku 2011. 

Z celkového počtu 108 praktických lékařů pro děti a dorost 64 započalo očkování 

proti RVGE, 40 lékařů dosud neočkovalo a 4 lékaři bez odpovědi. 
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Graf č. 3: Přehled očkujících lékařů v Kraji Vysočina rok 2007 – 2012 
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Graf č. 3 znázorňuje stav očkování v Kraji Vysočina od roku 2007 do roku 2012. 

Z celkového počtu 106 praktických lékařů pro děti a dorost 80 započalo očkování 

proti RVGE, 22 lékařů dosud neočkovalo a 4 lékaři bez odpovědi. 

 

Graf č. 4: Přehled očkujících lékařů v Kraji Vysočina rok 2007 – 2013 
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Graf č. 4 znázorňuje stav očkování v Kraji Vysočina od roku 2007 do roku 2013. 

Z celkového počtu 106 praktických lékařů pro děti a dorost 84 započalo očkování 

proti RVGE, 20 lékařů dosud neočkovalo a 1 lékař bez odpovědi. 
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Graf č. 5: Přehled očkujících lékařů v Kraji Vysočina rok 2007 – 2014 
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Graf č. 5 znázorňuje stav očkování v Kraji Vysočina od roku 2007 do roku 2014. 

Z celkového počtu 107 praktických lékařů pro děti a dorost 92 započalo očkování 

proti RVGE, 11 lékařů dosud neočkovalo a 4 lékaři bez odpovědi. 

 

 

Z přehledu výše uvedených grafů lze závěrem konstatovat, že každý rok přibývá 

praktických lékařů pro děti a dorost, kteří již započali očkování proti rotavirové 

gastroenterititě. Vzestupná tendence očkování v ordinacích může mýt souvislost s 

vyšší edukací zdravotnických pracovníků, vyšší osvětou matek na porodnicích či 

mediální propagací očkování v populaci. 
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6 Kazuistika – úmrtí na rotavirovou enteritidu 

V druhé polovině měsíce května roku 2012 došlo k nákaze ročního dítěte po 

návratu s rodiči z termálních lázní v Maďarsku. Dne 20. 5. 2012 byl laboratoří 

Nemocnice Jihlava nahlášen na Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina na 

oddělení protiepidemické pozitivní výsledek rotavirové gastroenteritidy. Téhož 

dne proběhlo epidemiologické šetření a bylo následně zjištěno: 

 

Dítě (chlapec), nar. 19. 5. 2011, z prvního těhotenství bez komplikací, porod 

3 týdny před termínem, váha 3 050 g, výška 49 cm, výživa t.č. – ještě kojen, váha 

10 340 g, výška 80 cm. Dne 19. 5. 2012 v odpoledních hodinách první příznaky: 

zvracení každé 2 hodiny, dne 20. 5. 2012 průjem, téhož dne odeslán z LSPP 

k hospitalizaci na dětské odd. Nemocnice Jihlava pro akutní gastroenteritidu 

s incipientní dehydratací, po přijetí přistoupeno k rehydrataci. Dne 21. 5. 2012 

ráno 3x zvracení, četné stolice, febrilní, odpoledne cirkumorální cyanóza, chladná 

periferie, tachykardie, tachypnoe, dítě přeloženo na JIP, voláno ARO, napojení na 

UPV, po zventilování se zklidňuje tachykardie, mírný ústup cyanózy, po několika 

minutách - náhle fibrilace komor, dítě resuscitováno, po dvaceti minutách exitus 

letalit.  

 

Epidemiologické šetření: 

 

 3 dny před hospitalizací dítě s rodiči v Maďarsku v termálních lázních 

 den před hospitalizací oslava 1. narozenin, konzumace kuřecího masa, dítě 

ještě kojené 

 proti rotavirové infekci neočkován 

 

Z kasuistiky vyplývá, že i v České republice dochází k úmrtí na rotavirové 

infekce. Nedá se vyloučit, že takovýchto případů může být více, a proto by 

prevence v této oblasti neměla být podceňována. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část této práce se zabývá daty epidemiologického výskytu RVGE 

v Kraji Vysočina v letech 2009 – 2013. Jedná se o výčet z databáze Epi-Dat, 

měsíčních hlášení a komentářů územních pracovišť Kraje Vysočina. Ze získaných 

dat byly zpracovány tabulky, grafy pro co nejednodušší přehled rotavirové 

enteritidy dle výskytu v okresech Kraje Vysočina za jednotlivé měsíce, dle 

hospitalizace a dle věkových skupin. 
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7 Rotavirová enteritida a výsledky 

7.1 Výskyt rotavirové gastroenteritidy v Kraji Vysočina v letech 

2009 – 2013 

Tabulka č. 1: Četnost onemocnění rotavirové gastroenteritidy v Kraji 

Vysočina v letech 2009 – 2013 

 JI HB PE TR ZR ∑ 

2009 90 30 20 22 58 220 

2010 63 38 11 54 55 221 

2011 181 54 41 32 113 421 

2012 35 16 11 65 125 252 

2013 93 83 39 63 136 414 

∑ 462 221 122 236 487 1528 

 

Graf č. 6: Četnost onemocnění rotavirové gastroenteritidy v Kraji Vysočina 

v letech 2009 – 2013 
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Výskyt RVGE v Kraji Vysočina v letech 2009 – 2013 měl kolísavý charakter. 

Celkový počet onemocnění za sledované období činil celkem 1528 případů. 

Nejvyšší nemocnost dle tabulky č. 1 a grafu č. 6 zaznamenává okres Jihlava 

v roce 2011 s počtem 181 případů. Proti tomu okres Pelhřimov vykazuje  nejnižší 

nemocnost v letech 2010 a 2012. Za 5leté období je nejvíce případů vykázáno 

ve Žďáru nad Sázavou a naopak nejméně případů v okrese Pelhřimov. 
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7.2 Přehled výskytu rotavirové infekce v letech 2009-2013 dle 

jednotlivých okresů a měsíců 

Dle dostupné literatury, studií i databáze Epi-dat je nejvyšší výskyt onemocnění 

v České republice uváděn v zimních a jarních měsících (únor, březen, duben), 

poté se počet onemocnění snižuje. Tuto skutečnost potvrzují následující grafy. 

 

Tabulka č. 2: Přehled výskytu RVGE za období r. 2009 dle okresů a měsíců 

2009 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ∑ 

JI 28 14 10 3 5 9 8 6 2 2 2 1 90 

HB 3 7 4 7 3 2 1 2 1 0 0 0 30 

PE 1 1 1 3 1 1 2 4 0 0 2 4 20 

TR 2 5 2 3 1 2 4 0 2 0 0 1 22 

ZR 4 9 2 3 13 6 5 5 3 2 3 3 58 

∑ 38 36 19 19 23 20 20 17 8 4 7 9 220 

 

Graf č. 7: Přehled výskytu RVGE za období r. 2009 dle okresů a měsíců 

0

5

10

15

20

25

30

počet onemocnění

leden březen květen červenec září listopad

měsíce

Přehled onemocnění v jednotlivých měsících r. 2009

JI

HB

PE

TR

ZR

 

V jednotlivých okresech Kraje Vysočina v roce 2009 je celkový počet 220 

onemocnění. Z toho nejvyšší nemocnost je zaznamenána v měsíci lednu s počtem 

38 onemocnění, nejnižší v měsíci říjnu s počtem 4 onemocnění. Nejvyšší záchyt 

RVGE dle jednotlivých okresů je v měsíci lednu v okrese Jihlava, v dalších 

měsících dochází k poklesu počtu hlášení onemocnění (tab. č. 2, graf č. 7).
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Tabulka č. 3: Přehled výskytu RVGE za období r. 2010 dle okresů a měsíců 

2010 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ∑ 

JI 1 3 6 7 5 2 5 3 1 2 12 16 63 

HB 0 2 9 8 5 1 2 0 2 1 2 6 38 

PE 0 0 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 11 

TR 1 7 7 15 5 4 6 3 5 0 1 0 54 

ZR 0 0 4 13 5 8 4 2 6 3 7 3 55 

∑ 2 12 29 45 21 16 18 10 14 7 22 25 221 

 

Graf č. 8: Přehled výskytu RVGE za období r. 2010 dle okresů a měsíců 
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V jednotlivých okresech Kraje Vysočina v roce 2010 je celkový počet 221 

onemocnění. Z toho nejvyšší nemocnost je zaznamenána v měsíci dubnu s počtem 

45 onemocnění, nejnižší v měsíci lednu s počtem 2 případy onemocnění. Nejvyšší 

záchyt RVGE dle jednotlivých okresů je v měsíci dubnu v okrese Třebíč, 

v dalších měsících dochází k postupnému poklesu onemocnění (tab. č. 3, graf 

č. 8). 
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Tabulka č. 4: Přehled výskytu RVGE za období r. 2011 dle okresů a měsíců 

2011 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ∑ 

JI 16 26 34 37 26 22 5 6 1 3 2 3 181 

HB 2 4 12 8 10 9 1 5 1 1 1 0 54 

PE 5 2 14 13 4 2 0 0 1 0 0 0 41 

TR 1 5 7 3 5 4 2 2 0 0 1 2 32 

ZR 7 14 16 12 22 16 12 4 3 1 3 3 113 

∑ 31 51 83 73 67 53 20 17 6 5 7 8 421 

 

Graf č. 9: Přehled výskytu RVGE za období r. 2011 dle okresů a měsíců 
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V jednotlivých okresech Kraje Vysočina v roce 2011 je celkový počet 421 

onemocnění. Z toho nejvyšší nemocnost je zaznamenána v měsíci březnu 

s počtem 83 onemocnění, nejnižší v měsíci říjnu s počtem 5 případů onemocnění. 

Nejvyšší záchyt RVGE dle jednotlivých okresů je v měsíci dubnu v okrese 

Jihlava. K poklesu onemocnění výrazně dochází v měsíci září, říjen (tab. č. 4, graf 

č. 9). 
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Tabulka č. 5: Přehled výskytu RVGE za období r. 2012 dle okresů a měsíců 

2012 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ∑ 

JI 4 2 5 13 2 4 3 1 0 1 0 0 35 

HB 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 5 3 16 

PE 0 1 0 1 3 3 0 2 0 0 0 1 11 

TR 3 6 14 9 7 11 3 4 2 3 3 0 65 

ZR 2 3 7 10 35 19 14 6 6 4 5 14 125 

∑ 9 12 29 35 50 37 20 13 8 8 13 18 252 

 

Graf č. 10: Přehled výskytu RVGE za období r. 2012 dle okresů a měsíců 
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V jednotlivých okresech Kraje Vysočina v roce 2012 je celkový počet 252 

onemocnění. Z toho nejvyšší nemocnost je zaznamenána v měsíci květnu 

s počtem 50 onemocnění, nejnižší s počtem 8 případů onemocnění v měsíci září, 

říjen. Nejvyšší záchyt RVGE dle jednotlivých okresů je v měsíci květnu v okrese 

Žďár nad Sázavou (tab. č. 5, graf č. 10). 
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Tabulka č. 6: Přehled výskytu RVGE za období r. 2013 dle okresů a měsíců 

2013 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ∑ 

JI 2 1 9 3 3 5 9 8 13 18 13 9 93 

HB 12 7 9 14 9 5 0 5 3 0 9 10 83 

PE 0 5 4 13 7 2 1 2 2 3 0 0 39 

TR 3 5 7 15 10 0 1 7 5 4 4 2 63 

ZR 28 8 5 9 5 12 4 11 6 11 4 33 136 

∑ 45 26 34 54 34 24 15 33 29 36 30 54 414 

 

Graf č. 11: Přehled výskytu RVGE za období r. 2013 dle okresů a měsíců 
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V jednotlivých okresech Kraje Vysočina v roce 2013 je celkový počet 414 

onemocnění. Z toho nejvyšší nemocnost je zaznamenána v měsíci dubnu a 

prosinci s počtem 54 onemocnění, nejnižší v měsíci červenci s počtem 15 případů 

onemocnění. Nejvyšší záchyt RVGE dle jednotlivých okresů je v měsíci  prosinec 

v okrese Žďár nad Sázavou (tab. č. 6, graf č. 11). 
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Tabulka č. 7: Přehled výskytu rotavirové infekce za sledované období let 

2009 – 2013 

rok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ∑ 

2009 38 36 19 19 23 20 20 17 8 4 7 9 220 

2010 2 12 29 45 21 16 18 10 14 7 22 25 221 

2011 31 51 83 73 67 53 20 17 6 5 7 8 421 

2012 9 12 29 35 50 37 20 13 8 8 13 18 252 

2013 45 26 34 54 34 24 15 33 29 36 30 54 414 

∑ 125 137 194 226 195 150 93 90 65 60 79 114 1528 

 

Graf č. 12: Přehled výskytu rotavirové infekce za sledované období let 2009 – 

2013 
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V Kraji Vysočina za sledovaná období let 2009 – 2013 byl celkový počet 1528 

případů. Z toho nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v roce 2011 s počtem 421 

případů a poté následoval rok 2013 s počtem 414 případů. Nejvyšší nemocnost je 

zaznamenána v měsíci březnu (194 případů), dubnu (226 případů) a květnu (195 

případů), nejnižší v měsíci září (65 případů) a říjen (60 případů), poté opět 

docházelo k vzestupu počtu onemocnění. 
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7.3 Výskyt rotavirové infekce dle věkových skupin 

Následujících grafy uvádí přehled RVGE dle věkových skupin v letech 2009 – 

2013. Dle dostupné odborné literatury je nejvyšší nemocnost uváděna u dětí ve 

věku 0 – 5 let, tuto skutečnost potvrzují níže uvedené tabulky a grafy.  

 

Tabulka č. 8: Přehled RVGE dle věkových skupin za rok 2009 

Rok 2009 0 - 5 6 - 14 15+ ∑ 

JI 76 9 5 90 

HB 21 6 3 30 

PE 10 2 7 20 

TR 17 4 1 22 

ZR 44 6 8 58 

∑ 168 28 24 220 

 

Graf č. 13: Přehled RVGE dle věkových skupin za rok 2009 
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Tabulka č. 8 znázorňuje, že v roce 2009 v Kraji Vysočina bylo celkem nahlášeno 

220 případů onemocnění, nejvyšší výskyt onemocnění byl zaznamenán ve věkové 

skupině 0 – 5 let, celkem onemocnělo v této skupině 168 dětí. Dále následovala 

skupina 6 – 14 (28 případů) a 15+ (24 případů). Graf č. 13 znázorňuje, že okres 

Jihlava má nejvyšší nemocnost ve skupině 0 – 5 s počtem 76 dětí, oproti tomu 

okres Třebíč nejnižší nemocnost ve skupině 15+ s 1 nemocným. 
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Tabulka č. 9: Přehled RVGE dle věkových skupin za rok 2010 

Rok 2010 0 - 5 6 - 14 15+ ∑ 

JI 41 9 13 63 

HB 28 3 7 38 

PE 5 4 2 11 

TR 43 11 0 54 

ZR 42 9 4 55 

∑ 159 36 26 221 

 

Graf č. 14: Přehled RVGE dle věkových skupin za rok 2010 
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Tabulka č. 9 znázorňuje, že v roce 2010 v Kraji Vysočina bylo celkem nahlášeno 

221 případů onemocnění, z toho nejvyšší výskyt ve věkové skupině 0 – 5 

s celkovým počtem 159 případů, dále následovala skupina 6 – 14 (36 případů) a 

15+ (26 případů). Graf č. 14 znázorňuje, že okres Třebíč ve skupině 0 – 5 má 

nejvyšší nemocnost a to 43 případů onemocnění, oproti tomu ve skupině 15+  0 

onemocnění. 
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Tabulka č. 10: Přehled RVGE dle věkových skupin za rok 2011 

Rok 2011 0 - 5. 6 - 14 15+ ∑ 

JI 52 23 106 181 

HB 30 11 13 54 

PE 26 6 9 41 

TR 23 6 3 32 

ZR 70 12 31 113 

∑ 201 58 162 421 

 

Graf č. 15: Přehled RVGE dle věkových skupin za rok 2011 
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Tabulka č. 10 znázorňuje, že v roce 2011 v Kraji Vysočina bylo celkem nahlášeno 

421 případů onemocnění, z toho nejvyšší výskyt ve věkové skupině 0 – 5 

s celkovým počtem 201 případů, dále v tomto roce následovala skupina 15+ (162 

případů) a skupina 6 – 14 (58 případů). Nejvíce postižených vykazuje okres 

Jihlava s celkovým počtem 181 případů (zvýšený počet onemocnění byl ovlivněn 

NN), následuje Žďár nad Sázavou se 113 případy, Havlíčkův Brod (54 případů), 

Pelhřimov (41 případů) a Třebíč (32 případů). 
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Tabulka č. 11: Přehled RVGE dle věkových skupin za rok 2012 

Rok 2012 0 - 5. 6 - 14 15+ ∑ 

JI 23 6 6 35 

HB 9 3 4 16 

PE 10 0 1 11 

TR 51 10 4 65 

ZR 65 18 42 125 

∑ 158 37 57 252 

 

Graf č. 16: Přehled RVGE dle věkových skupin za rok 2012 

23

6 6
9

3 4
10

0 1

51

10
4

65

18

42

0

10

20

30

40

50

60

70

počet nemocných

JI HB PE TR ZR

okresy Kraje Vysočina

Přehled podle věku rok 2012

0-5

6-14

15+

 

Tabulka č. 11 znázorňuje, že v roce 2012 v Kraji Vysočina bylo celkem nahlášeno 

252 případů onemocnění, z toho nejvyšší výskyt zaznamenán ve věkové skupině 0 

– 5 s celkovým počtem 158 případů, dále v tomto roce následovala skupina 15+ 

(57 případů) a skupina 6 – 14 (37 případů). Nejvíce postižených vykazuje okres 

Žďár nad Sázavou s celkovým počtem 125 případů, následuje Třebíč s 65 případy, 

Jihlava (35 případů), Havlíčkův Brod (16 případů) a Pelhřimov (11 případů). 
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Tabulka č. 12: Přehled RVGE dle věkových skupin za rok 2013 

Rok 2013 0 - 5. 6 - 14 15+ ∑ 

JI 66 10 17 93 

HB 56 4 23 83 

PE 32 5 2 39 

TR 54 7 2 63 

ZR 105 21 10 136 

∑ 313 47 54 414 

 

Graf č. 17: Přehled RVGE dle věkových skupin za rok 2013 
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Tabulka č. 12 znázorňuje, že v roce 2013 v Kraji Vysočina bylo celkem nahlášeno 

414 případů onemocnění, z toho nejvyšší výskyt zaznamenán ve věkové skupině 0 

– 5 s celkovým počtem 313 případů, dále v tomto roce následovala skupina 15+ 

(54 případů) a skupina 6 – 14 (47 případy). Nejvíce postižených vykazuje okres 

Žďár nad Sázavou s celkovým počtem 136 případů, následuje Jihlava (93 

případů), Havlíčkův Brod (83 případů), Třebíč (63 případů) a Pelhřimov (39 

případů). 
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Tabulka č. 13: Přehled RVGE dle věkových skupin za období let 2009 – 2013 

rok 0 - 5 6 - 14 15+ ∑ 

2009 168 28 24 220 

2010 159 36 26 221 

2011 203 57 161 421 

2012 158 37 57 252 

2013 313 47 54 414 

∑ 1001 205 322 1528 

 

Graf č. 18: Přehled RVGE dle věkových skupin za období let 2009 – 2013 
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V Kraji Vysočina za sledovaná období let 2009 – 2013 byl celkový počet 1528 

onemocnění. Z toho nejvyšší nemocnost představovala skupina 0 – 5letých 

s počtem 1001 případy, dále následovala skupina 15+ s počtem 322 případů a 6 – 

14 (205 případy). Nejvíce případů v skupině malých dětí bylo vykázáno v roce 

2013 (313 případů) a v roce 2011 (203 případů). 
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7.4 Přehled místa izolace s rotavirovou infekcí za období roku 

2009 - 2013 

Následujících grafy uvádí přehled RVGE dle místa izolace za období 2009 – 

2013. Přísná izolace nemocných s RVGE není ve všech případech nutná, 

hospitalizaci vyžadují jen závažné klinické průběhy. 

 

Tabulka č. 14: Přehled míst izolací za rok 2009 

Rok 2009 dět.odd. inf. odd. amb. léčba ∑ 

JI 76 10 4 90 

HB 22 6 2 30 

PE 13 7 0 20 

TR 18 1 3 22 

ZR 43 11 4 58 

∑ 172 35 13 220 

 

Graf č. 19: Přehled míst izolací za rok 2009 
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Graf č. 19 znázorňuje přehled míst izolací. Celkem v roce 2009 bylo izolováno 

220 osob z toho 207 osob v lůžkových zdravotnických zařízeních (nejvíce na 

dětském oddělení s celkovým počtem 172 osob), ve 13 případech se jednalo o 

domácí izolaci. Z tabulky č. 14 je patrné, že nejvíce izolovaných osob bylo na 

dětském oddělení v okrese Jihlava s počtem 76 případů onemocnění.  
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Tabulka č. 15: Přehled míst izolací za rok 2010 

Rok 2010 
dětské 

odd. 

infekční 

odd. 
amb.léčba 

plicní 

odd. 

interní 

odd. 

kardiolog. 

odd. 
∑ 

JI 40 13 8 0 1 1 63 

HB 25 12 1 0 0 0 38 

PE 8 0 2 1 0 0 11 

TR 48 2 4 0 0 0 54 

ZR 52 3 0 0 0 0 55 

∑ 173 30 15 1 1 1 221 

 

Graf č. 20: Přehled míst izolací za rok 2010 
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Graf č. 20 znázorňuje přehled míst izolací. Celkem v roce 2010 bylo izolováno 

221 osob z toho 206 osob v lůžkových zdravotnických zařízeních (nejvíce na 

dětském oddělení s celkovým počtem 173 osob), v 15 případech se jednalo o 

domácí izolaci. Z tabulky č. 15 je patrné, že nejvíce izolovaných osob bylo na 

dětském oddělení v okrese Žďár nad Sázavou s počtem 52 případů onemocnění.  
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Tabulka č. 16: Přehled míst izolací za rok 2011 

Rok 

2011 

d
ět. o

d
d
. 

in
f. o

d
d

. 

a
m

b
. lečb

a
 

In
t. o

d
d
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L
D

N
 

g
yn

ek. o
d

d
. 

ko
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í o
d

d
. 

N
eu
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g
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d

d
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ir. o

d
d

. 

O
n

ko
lo

g
. 

o
d

d
. 

K
a

rd
io

lo
g

. 

o
d

d
. 

∑ 

JI 47 60 11 24 23 1 0 0 5 5 5 181 

HB 29 22 2 0 0 0 0 0 1 0 0 54 

PE 33 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 41 

TR 26 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 32 

ZR 74 21 10 1 1 1 1 4 0 0 0 113 

∑ 209 105 35 25 24 2 1 4 6 5 5 421 

 

Graf č. 21: Přehled míst izolací za rok 2011 

47

29
33

26

74

60

22

1 1

21

11

2
7

5
10

24

000 1

23

0 001 1 0 001 0 0 0 01 0 0 0 0
4 5

1 0 0 0
5
0 0 0 0

5
00 0 00

10

20

30

40

50

60

70

80

počet hospitalizovaných

dět. odd. amb.l. LDN kožní.odd. chir.odd. kardiolog.

odd.

místa izolace

Přehled míst hospitalizací rok 2011

JI

HB

PE

TR

ZR

 

Graf č. 21 znázorňuje přehled míst izolací. Celkem v roce 2011 bylo izolováno 

421 osob z toho 386 osob v lůžkových zdravotnických zařízeních (nejvíce na 

dětském oddělení s celkovým počtem 209 osob), ve 35 případech se jednalo o 

domácí izolaci. Z tabulky č. 16 je patrné, že nejvíce izolovaných osob bylo na 

dětském oddělení v okrese Žďár nad Sázavou s počtem 74 případů onemocnění.  
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Tabulka č. 17: Přehled míst izolací v roce 2012 

Rok 2012 
dět. 

odd. 
inf. odd. 

amb. 

léčba 

int.  

odd. 
LDN 

kardio. 

odd. 

radi. 

odd. 

gynek. 

odd. 
∑ 

JI 22 11 1 0 0 0 0 1 35 

HB 7 9 0 0 0 0 0 0 16 

PE 9 2 0 0 0 0 0 0 11 

TR 59 2 3 0 0 0 1 0 65 

ZR 65 41 12 4 2 1 0 0 125 

∑ 162 65 16 4 2 1 1 1 252 

 

Graf č. 22: Přehled míst izolací v roce 2012 
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Graf č. 22 znázorňuje přehled míst izolací. Celkem v roce 2012 bylo izolováno 

252 osob z toho 236 osob v lůžkových zdravotnických zařízeních (nejvíce na 

dětském oddělení s celkovým počtem 162 osob), v 16 případech se jednalo o 

domácí izolaci. Z tabulky č. 17 je patrné, že nejvíce izolovaných osob bylo na 

dětském oddělení v okrese Žďár nad Sázavou s počtem 65 případů onemocnění.  
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Tabulka č. 18: Přehled míst izolací v roce 2013 

Rok 

2013 

dět. 

odd. 

inf. 

odd. 

amb. 

léčba 

int.  

odd. 
LDN 

ortoped. 

odd. 

plicní 

odd. 
DC 

DD 

Telč 
∑ 

JI 43 23 10 5 0 0 0 10 2 93 

HB 54 23 1 2 0 0 3 0 0 83 

PE 36 2 1 0 0 0 0 0 0 39 

TR 55 2 5 0 0 1 0 0 0 63 

ZR 105 16 11 3 1 0 0 0 0 136 

∑ 293 66 28 10 1 1 3 10 2 414 

 

Graf č. 23: Přehled míst izolací v roce 2013 
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Graf č. 23 znázorňuje přehled míst izolací. Celkem v roce 2013 bylo izolováno 

414 osob z toho 386 osob v lůžkových zdravotnických zařízeních (nejvíce na 

dětském oddělení s celkovým počtem 293 osob), ve 28 případech se jednalo o 

domácí izolaci. Z tabulky č. 18 je patrné, že nejvíce izolovaných osob bylo na 

dětském oddělení v okrese Žďár nad Sázavou s počtem 105 případů onemocnění.  



59 

DISKUZE  

Bakalářská práce se zabývá problematikou výsledků rotavirové gastroenteritidy, 

především věkovým rozložením, sezónností výskytu, očkováním aj., z čehož 

vyplývají některé otázky pro diskusi.   

Jedna z hlavních otázek se týká rotavirů jako sezónního onemocnění. V řadě prací 

a publikovaných analýz se poukazuje na sezónní charakter v zemích mírného 

pásu. V zimních měsících (prosinec, březen) se rotaviry vyskytují na severní 

polokouli a od června do září na jižní polokouli. V zemích tropického pásma tato 

sezónnost chybí. Z práce vyplývá, že i v Kraji Vysočina lze hovořit o kolísavém 

charakteru rotavirové gastroenteritidy za sledovaná období let 2009 – 2013. 

Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v měsíci březnu (194 případů), dubnu 

(226 případů) a květnu (195 případů), nejnižší v měsíci září (65 případů) a říjnu 

(60 případů), poté opět docházelo k vzestupu počtu onemocnění. Lze 

předpokládat, že kolísavý charakter onemocnění může souviset s odlišnými 

klimatickými podmínkami, jako jsou lokální cirkulace vzduchu, tlaková pásma, 

eventuelně i různá míra kolísání intenzity slunečního svitu během roku. 

Další z otázek je zaměřena na věkové rozložení nemocnosti v Kraji Vysočina za 

sledovaná období let 2009 – 2013. Ze zpracovaných dat je vidět, že nejvyšší 

nemocnost byla zaznamenána ve skupině 0 – 5 let s celkovým počtem 1001 

případ, poté skupina 15+ (322 případů) a 6 – 14 let (205 případů). Lze si položit 

otázku: „Proč je nejvíce postižená věková skupina dětí do 5ti let věku?“  

Osobně si myslím, že vnímavost organismu k infekci je ovlivněna celou řadou 

faktorů. U malých dětí zcela jistě hraje roli imunitní systém, dále hygienické 

návyky a v neposlední řadě i pobyt v uzavřených kolektiv, kde dochází 

ke snadnějšímu přenosu infekce. Proto by měla být věnována zvýšená pozornost 

hygienickým opatřením a to zejména mytí rukou, omezení kontaktu ruka–ústa a 

provádění pravidelné dezinfekce hraček a povrchů, tam, kde si děti hrají, včetně 

větrání místností, kde se děti po většinu dne zdržují 

Zmínka je i o situaci v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. Od roku 

2010 (přelom srpen, září) sledujeme na územních pracovištích v Kraji Vysočina 

(Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou) zájem o 

vakcinaci proti RVGE v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se 
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o přehledy kumulativních údajů od zahájení distribuce vakcín v r. 2007. Ze 

zpracovaných přehledů je vidět, že každý rok přibývá praktických lékařů pro děti 

a dorost, kteří již započali očkování proti rotavirové gastroenterititě. V roce 2010 

ze 111 lékařů v Kraji Vysočina započalo očkování 31, v roce 2011 jich očkovalo 

již 64, v roce 2012 – 80 lékařů, v roce 2013 – 84 lékařů a v roce 2014 celkem 92 

lékařů. 

Můžeme si položit otázku: „Co má vliv na zvýšení zájmu o očkování?“ Z mého 

pohledu na vzestupnou tendenci očkování v ordinacích PLPDD může mít vliv 

vyšší edukace zdravotnických pracovníků, vyšší osvěta matek na porodnicích 

nebo mediální propagace očkování v populaci.  
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ZÁVĚR 

Z výsledků bakalářské práce je zřejmé, že v Kraji Vysočina za sledovaná období 

let 2009 – 2013 rotaviry vykazují kolísavý charakter. Celkový počet onemocnění 

činil 1528 případů. Z toho nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v roce 2011 

s počtem 421 případů a poté následoval rok 2013 s počtem 414 případů. Nejvyšší 

nemocnost byla zaznamenávána v měsících březnu (194 případů), dubnu (226 

případů) a květnu (195 případů), nejnižší v měsících září (65 případů) a říjnu (60 

případů), poté opět docházelo k vzestupu počtu onemocnění. Dále v Kraji 

Vysočina za sledovaná období roku 2009 – 2013 představovala nejvyšší 

nemocnost skupina 0 – 5letých s celkovým počtem (1001 případ), poté skupina 

15+ (322 případů) a 6 – 14letých (205 případů). Nejvíce případů ve skupině 

malých dětí bylo vykázáno v roce 2013 (313 případů) a v roce 2011 (203 

případy). Z přehledu míst izolace ve sledovaném období roku 2009 – 2013 

převládala dětská oddělení s celkovým počtem 1009 případů, dále infekční 

oddělení (301 případ) a v ambulantní péči jen 107 případů, ostatní oddělení a 

nezdravotnická zařízení vykazují minimální počet. Nejvíce izolací proběhlo v roce 

2013 a to ve skupině 0 – 5letých s počtem 293 případy. V bakalářské práci se také 

zmiňuji o situaci v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. Od roku 2010 

(přelom srpen, září) sledujeme na územních pracovištích v Kraji Vysočina zájem 

o očkování proti RVGE v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná 

se o přehledy kumulativních údajů od zahájení distribuce vakcín v r. 2007. 

Zpracované přehledy ukazují, že každý rok přibývá praktických lékařů pro děti a 

dorost, kteří již započali očkování proti rotavirové infekci. V roce 2010 ze 111 

lékařů v Kraji Vysočina započalo očkování 31, v roce 2011 jich očkovalo již 64, 

v roce 2012 – 80 lékařů, v roce 2013 – 84 lékařů a v roce 2014 celkem 92 lékařů. 

V závěru práce bych zdůraznila, že v České republice je stále nízká 

proočkovanost, která se pohybuje okolo 1% na rozdíl od 14 zemí na americkém a 

evropském kontinentu, např. Austrálie, USA, některé země Latinské Ameriky i 

Evropy (Rakousko, Belgie, Lucembursko, Finsko), kde je vakcína proti RVGE 

součástí pravidelného očkování. Proto by se mělo apelovat na rozšíření očkování 

proti rotavirovým infekcím v České republice, které by bezesporu příznivě 

ovlivnilo nejenom zdraví dětí, ale i snížilo návštěvy u lékaře, počet hospitalizací, 
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rozsah práceneschopnosti, a v neposlední řadě by pomohlo předcházet závažným 

průběhům onemocnění, hospitalizací či úmrtí. V současné době jsou u nás na trhu 

2 očkovací látky, které nejsou součástí pravidelného očkování a provádí se tedy za 

úhradu. Cena jedné očkovací látky se pohybuje kolem 2000,- Kč a právě tato cena 

dle mého názoru může byt pro rodiče rozhodujícím faktorem. 



63 

SOUHRN  

Bakalářská práce pojednává o rotavirové enteritidě v Kraji Vysočina v letech 2009 

– 2013. Práce je dělena do dvou částí. První teoretická část práce shrnuje obecné 

poznatky o rotavirové enteritidě, její historii, epidemiologii, etiol. agens, 

patogenezi, klinickém obraze, inkubační době, vnímavosti, přenosu, zdroji 

onemocnění a možných komplikacích. Dále je popisována diagnostika, 

informační systém Epi-Dat, prevence, epidemiologická opatření a očkování. U 

očkování je uveden přehled očkujících lékařů v Kraji Vysočina ve sledovaném 

období roku 2010 – 2014. Jako příklad závažného onemocnění je uvedena 

kazuistika s úmrtím.  

 

Druhá praktická část shrnuje analýzu epidemiologických dat rotavirové enteritidy 

za období 2009 – 2013. Data, která jsou prezentována v bakalářské práci, jsou 

získaná ze systému Epi-Dat, týdenních a měsíčních hlášení územních pracovišť 

Kraje Vysočina. Z dostupných dat byly zpracovány tabulky, grafy pro co 

nejednodušší přehled rotavirové enteritidy dle výskytu v okresech Kraje Vysočina 

za jednotlivé měsíce, dle izolace a dle věkových skupin. 
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SUMMARY 

The thesis deals with rotavirus enteritis in the District Vysocina in the years 2009 

– 2013. The work is divided into two parts. The first theoretical part of the paper 

summarizes the findings of rotavirus enteritis, its history, epidemiology, etiol. 

agens, pathogenesis, clinical features, incubation period, susceptibility, 

transmission source of the disease and possible complications. They are described 

diagnostics information system Epi-dat, prevention, epidemiological measures 

and vaccination. Vaccination is an overview of health care providers in District 

Vysocina in the period of the years 2010 – 2014. As an example of a serious 

disease is with the case of death.  

 

The second part summarizes the analysis of epidemiological data rotavirus 

enteritis in the period 2009 – 2013. The data presented in this thesis are obtained 

from the system Epi-Dat, weekly and monthly reports of territorial offices of 

District Vysocina. The available data were processed from tables, graphs as 

simple survey for rotavirus enteritis by occurrence within the Districts Vysocina 

for each month, according to isolation and according to age. 
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