
Epidemie spalniček končí, ale brzy se může vrátit
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Epidemie spalniček, která trápila kraj od začátku roku, zřejmě
skončila.

Ještě neuplynulo 42 dní od posledního onemocnění, aby mohli hygienici prohlásit, že
ohnisko nákazy vyhaslo, ale pacienti už nepřibývají.

„Za pět měsíců onemocnělo v kraji 103 lidí, poslední 18. května. Pokud se neobjeví nový
případ, na konci června prohlásíme ohnisko nákazy za vyhasnuté,“ řekla epidemioložka
Irena Martinková. Dodala, že hygienici kontaktovali přes dva tisíce lidí a asi pět stovek z
nich se muselo kvůli nedostatku protilátek podřídit karanténě či dohledu.

V zemi onemocnělo od začátku roku asi 550 lidí, odborníci očekávali, že jich bude přes
tisíc. I Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Lékařské fakulty Ostravské univerzity, na jaře tvrdil, že nás čeká nejhorší rok za poslední
desítky let. A podle něj je stále pravděpodobné, že letos v regionu onemocní více lidí než
v roce 2017, kdy se epidemie po dlouhé době objevila poprvé. Tehdy se nakazilo 130 lidí.

„Spalničky jsou sezonní nemocí, vyskytují se v chladných měsících. Na podzim se
pravděpodobně znovu objeví. Virus se šíří téměř po celém světě. Stačí setkání třeba s
člověkem z Ukrajiny, kde je vinou války proočkovanost velmi nízká, a nákaza se znovu
rozjede,“ líčí Maďar.

Odborníci z kraje se tento týden setkali na semináři, kde si předali zkušenosti z letošní
epidemie i výsledky testování protilátek.

„Testovali jsme unikátní soubor 8,5 tisíce vzorků krve od zaměstnanců nemocnic
společnosti Agel, ale i hasičů, záchranářů a pracovníků firem, které o to měly zájem.
Ukázalo se, že více než třetina dospělých nemá protilátky, bez ohledu na to, zda byli v
dětství očkovaní jednou nebo dvěma dávkami vakcíny. Imunita vyvanula,“ uvedla Hana
Bílková Fránková, vedoucí oddělení klinické mikrobiologie laboratoří v
Ostravě-Vítkovicích.

Na základě těchto poznatků doporučuje dospělým lidem, aby se nechali otestovat a
případně očkovat.

Maďar i Martinková doporučují totéž. „Pokud lidé zjistí, že nemají žádné protilátky, měli
by se kvůli dlouhodobé ochraně nechat očkovat dvakrát. Druhá dávka se dává za 6 až 12
měsíců,“ upřesnil Maďar.

Podle primáře dětského oddělení Vítkovické nemocnice Jana Boženského musí jít
příkladem zdravotníci a změnit negativní přístup k očkování. „Nákaza by se u nás nešířila
tak snadno, kdyby většina zdravotníků byla chráněná podobně jako třeba v Norsku,
Švédsku a Finsku. Někteří lidé spalničky podceňují, ale je to nemoc, která ve světě zabíjí
každý rok tisíce dětí,“ dodal.

Zdroj: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2576/63449260-79468d9c7028900661d1/




