
Spalničky neustupují, přibývá lidí v karanténě
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Nakažlivé spalničky se v Česku dál šíří. Počet nemocných se letos zatím vyšplhal na 111 a
bude jich ještě přibývat. Situace může být horší než loni, kdy onemocnělo nejvíce lidí za
posledních dvacet let.

Asi nejvíce nemocných je v hlavním městě. Od začátku roku jich v Praze zaznamenali už
devětasedmdesát. „V pětadvaceti případech jde o děti a mladistvé do osmnácti let,“
konstatuje mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík. Druhý nejpostiženější je
Středočeský kraj s necelou dvacítkou nemocných, z toho jsou tři děti. Osoby, které přišly
do kontaktu s nakaženými, musejí do karantény. Jenom ve středních Čechách šlo o 158
lidí, ve zbývajících částech republiky to bylo podobné. Izolace se týká mimo jiné
zdravotníků.

Fakultní nemocnice Motol v Praze kvůli hrozícímu nebezpečí na přelomu dubna a května
na čtrnáct dnů uzavřela urgentní příjem dospělých. Do karantény šlo i dvacet
zaměstnanců pražské záchranky, která kvůli tomu musela požádat o výpomoc armádu.
„Spalničky jsou vysoce infekční nákaza, jeden nemocný může nakazit dvanáct až dvacet
osob ve svém okolí a podobným tempem se to může rychle šířit dál,“ řekl TÝDNU
Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské
fakulty Ostravské univerzity (viz TÝDEN č. 19/18). Podle ministerstva zdravotnictví i
hygieniků je důvodem současné krizové situace velké množství lidí, kteří nepodstoupili
očkování. Například z pětadvacítky pražských dětských pacientů jich protilátky postrádalo
osmnáct. I většina dospělých nemocných již měla očkování prošlé. Aby nákaza nadále
neomezovala provoz pražských nemocnic, byla vyšetřena většina zdravotníků na příjmech
a v ambulancích. Z toho 250 už podstoupilo dodatečné očkování, dalších pět stovek to
čeká. „Je to další z preventivních kroků, které v současné situaci při výskytu spalniček v
Praze řešíme,“ uvedl ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek. Vysoký počet nemocných
je problémem posledních dvou let. Loni byla podobná krizová situace v
Moravskoslezském kraji, onemocnělo tam přes 130 lidí a bylo to označeno za nejhorší
epidemii v posledních dvaceti letech. Ještě v roce 2015 přitom lékaři zaznamenali v celé
republice pouze devět nemocných a v roce 2016 sedm. Spalničky začínají podobně jako
nachlazení – horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek. V
ústech se objeví bělavé tečky se zarudlým okolím, po několika dnech červená vyrážka,
která začíná vzadu na krku a šíří se na obličej, břicho i končetiny. Když se nemoc neléčí,
může vyvolat encefalitidu, zápal plic, způsobit hluchotu, nebo i smrt.


