Zpráva ECDC o významných přenosných infekčních nemocech
(mimo COVID-19) za 27. kalendářní týden, 28.6.-4.7.2020
Communicable disease threats report, 28 June - 4 July 2020, week 27
Země EU/EEA
• Vibria - monitorování výskytu některých druhů vibrií v Baltském moři (ECDC Vibrio Map Viewer).
Zvýšená teplota mořské vody v prostředí s nízkým obsahem soli (zejména u ústí řek) nabízí ideální
podmínky pro výskyt některých druhů vibrií patogenních pro člověka. K 2.7.2020 je v zemích
EU/EEA, které mají přístup k Baltskému moři, riziko růstu vibrií nízké až velmi nízké, s výjimkou
regionů Vaasa, Satakunta, Aland, jihozápadní Finsko, Uusimaa a Kymenlaakso (Finsko); Hiiumaa,
Haapsalu a Matsalu (Estonsko), Rižský záliv (Estonsko a Lotyšsko), okres Klaipeda (Litva),
Gdaňský záliv (Polsko), Kalmarský průliv a Öregrunds (Švédsko), kde je riziko považováno za
střední až vysoké. Kromě toho je v Pärnu (Estonsko) riziko považováno za velmi vysoké.
• Lyssa virus - výskyt vztekliny u kočky, Itálie, Arezzo, Toskánsko. Sekvenací viru byla potvrzena
98,52% shoda s West Caucasian Bat Lyssavirem. Kočka žila v blízkosti netopýří kolonie. Lidé v
kontaktu s nemocnou kočkou obdrželi postexpoziční profylaxi, zvířata v kontaktu s nemocnou
kočkou jsou dále sledována.
• West Nile virus - pokračuje monotoring onemocnění a výskytu přenašečů v EU (sezona 2020) - v
27. KT nebyl detekován žádný případ.
• Krymžsko-Konžská hemoragická horečka - od začátku roku 2020 do 2.7.2020 byly hlášeny v EU
dva autochtonní případy (1x Španělsko, 1x Bulharsko).
Země mimo EU/EEA
• Ebola - Demokratická republika Kongo, k 30. 6. bylo hlášeno 10 nových případů a 1 úmrtí;
- od 17.7.2019 do 26.6.2020 probíhala v zemi 10. epidemii Eboly (ve východní části země), celkem bylo
hlášeno 3 470 případů včetně 2 287 úmrtí.
- od 1.6.2020 je v zemi vyhlášena 11. epidemie Eboly (v severozápadní části země, blízko hranic s Kongem).
• Poliomyelitida - k 1.7.2020 bylo hlášeno 80 případů
- 20x WPV1: 6x Pákistán, 14x Afganistán;
- 60x cVDPV2: Chad 23x, Demokratická republika Kongo 13x, Cote d'Ivoire 11x, Burkina Faso 5x,
Afganistán 4x, Togo 2x a Pákistán 2x;
- Evropský region WHO je oficiálně vyhlášen jako polio-free od června roku 2002.
• MERS- CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) - Od 1.1.2020 do 2.7.2020 bylo
hlášeno 61 případů: Saudská Arábie 57x, Spojené Arabské Emiráty 2x a Katar 1x, včetně 20 úmrtí v
Saudské Arábii.

- Od dubna 2012, kdy se nemoc poprvé objevila v Saudské Arábii, bylo detekováno více než 2 500 případů
onemocnění MERS-CoV v 27 zemích. Všechny případy měly přímé nebo nepřímé spojení s Blízkým
Východem. Zdroj viru zůstává neznámý, rezervoárem je nejpravděpodobněji velbloud jednohrbý (dromedár).
Mezilidský přenos byl popsán mezi kontakty v domácnosti a ve zdravotnickém zařízení.
Zdroj:https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-4-july-2020.pdf

