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Informace pro obyvatele obcí Liptál, Seninka, Lhota u Vsetína a Jasenná
V tomto roce jsme zaznamenali případ onemocnění klíšťovou encefalitidou na hranici
katastru obcí Liptál a Seninka. Na základě poskytnutých informací provedli pracovníci
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v polovině června 2013 sběr
klíšťat a zajistili jejich vyšetření v laboratoři. Tato vyšetření výskyt viru klíšťové encefalitidy
v klíšťatech v dané lokalitě potvrdila. V dané lokalitě tedy bylo zjištěno a potvrzeno nové
ohnisko klíšťové encefalitidy.
Klíšťová encefalitida je typickou nákazou s přírodní ohniskovostí, kdy v určité přírodní
lokalitě existuje původce - virus, přenašeč - klíště a rezervoárové zvíře. Onemocnění není
přenosné z člověka na člověka. K přenosu nákazy dochází přisátím infikovaného klíštěte.
Možný je také přenos po požití tepelně nezpracovaného mléka či mléčných výrobků
infikovaných zvířat.
Obecně lze říci, že onemocnění má horší průběh u dospělých než u dětí a jeho závažnost
stoupá s věkem. Onemocnění probíhá pod různým klinickým obrazem - od lehkých bolestí
hlavy a zvýšené teploty až po těžký průběh spojený s prudkými bolestmi hlavy, vysokými
horečkami, dezorientací, ztuhnutím šíje, poruchami vědomí atd. Při těžkém průběhu může
dojít k trvalým následkům, v krajním případě i k úmrtí.
Jak se proti tomuto onemocnění lze chránit? Spolehlivou ochranu představuje očkování,
případně nespecifická ochrana, kdy se snažíme klíšťatům zabránit v přisátí pomocí
vhodného oděvu a repelentů, riziko nákazy snižuje i včasné odstranění klíšťat při
prohlídce po návratu z přírody a následná dezinfekce místa přisátí. Při konzumaci
mléka ze dvora či z automatů na mléko (jedná se o neošetřené mléko) je základním
pravidlem toto mléko před konzumací převařit.
Očkovat se lze u svého praktického lékaře (pro děti či pro dospělé), dále je možno využít
očkovacích center ve Zlíně. Na Zlínské poliklinice ve 3. etáži je očkovací centrum, kde se lze
objednat přes zelenou linku 800 123 321 nebo se lze nechat naočkovat na pracovišti
Zdravotního ústavu ve Vsetíně, tel.: 571 498 022. Na očkování proti klíšťové encefalitidě
většina zdravotních pojišťoven přispívá v rámci preventivních programů.
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 571 498 045-6 (ÚP Vsetín), tel: 577 006 741-2
(ÚP Zlín).
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