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EPIDEMIOLOGICKÉ  AKTUALITY  ZE  SVĚTA  

týden 25-29/2022 

 

Připravil RNDr. Aleš Hozák 

Stručný přehled epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu klikněte  

na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.  

Aktuality jsou též publikovány na webu: http://lf.osu.cz/khe/aktuality/ a  www.infekce.cz 

 

WHO Diseases Outbreak News 
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news  

24.6.2022: Těžká akutní hepatitida neznámého původu u dětí 

27.6.2022: monkeypox – aktualizace 

  4.7.2022: Ebola: Kongo D.R. 

12.7.2022: monkeypox – aktualizace 

20.7.2022: cholera: Somálsko 

22.7.2022: Marburg virus: Ghana 

 

ECDC 
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 

Communicable disease threats report, 2022, week 26 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-2-jul-2022-corrected.pdf  

Communicable disease threats report, 2022, week 27 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-9-jul-2022-public.pdf  

Communicable disease threats report, 2022, week 28 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-16-jul-2022-allusers.pdf  

Communicable disease threats report, 2022, week 29 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-23-july-2022-public.pdf  

 

 Promed – mail 
 www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000 

 20.6.2022: antrax: Itálie 

21.6.2022: záškrt: Sýrie  

22.6.2022: japonská encefalitida: Tajvan 

23.6.2022: japonská encefalitida: Austrálie 

26.6.2022: mor: Kongo D.R. 

27.6.2022: cholera: Nigérie, Jižní Sudan, Nepal, Pakistan, Irák 

                                    Spanělsko – netoxigenní kmen 

29.6.2022:angtrax: Španělsko -ovce 

http://lf.osu.cz/khe/aktuality/
http://www.infekce.cz/
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-2-jul-2022-corrected.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-9-jul-2022-public.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-16-jul-2022-allusers.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-23-july-2022-public.pdf
http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000
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   1.7.2022: krymsko-konžská h.h.: Irák, Irán, Pakistan, Rusko 

   4.7.2022: Zika virus: Velká Británie, Německo, Izrael z Thajska (celkem 5 případů) 

   5.7.2022: záškrt: Austrálie 

                    dengue: Amerika, Asie -přehled 

  8.7.2022: žlutá zimnice: Čad 

11.7.2022: cyklosporóza: USA 

15.7.2022: malárie: Německo -letiště ve Frankfurtu 

18.7.2022: antrax: Chorvatsko 

20.7.2022: vzteklina: Španělsko – výstraha psi ( provincie Malaga) 

SZÚ   
http://www.szu.cz/   

Leishmanióza – základní a aktuální informace 
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Infekce_zakladni_informace/Leishmanioza_2022_06_20.pdf  

Nález poliovirů v odpadních vodách Londýna připomíná důležitost kontroly proočkovanosti a očkování 

před cestami do zemí výskytu divokého i derivovaného poliovirus 
http://www.szu.cz/nalez-polioviru-v-odpadnich-vodach-londyna-pripomina  

Alimentární nákazy s potenciálně závažným průběhem – nákazy vyvolané Shiga toxin produkující 

bakterií Escherichia coli 
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/FVD/Zprava_STEC_update_2_2022.pdf  

V Česku je jedenáct potvrzených případů opičích neštovic, některé evropské země už přesáhly tisícovku 

infikovaných 
http://www.szu.cz/v-cesku-je-jedenact-potvrzenych-pripadu-opicich-nestovic  

Aktualizace doporučení ECDC a EMA ohledně dalších posilovacích (booster) dávek vakcín proti 

onemocnění covid-19 
http://www.szu.cz/tema/prevence/aktualizace-doporuceni-ecdc-a-ema-ohledne-dalsich  

V Česku potvrzen první výskyt varianty BA.2.76, jde o subvariantu omikronu blízkou linii s neoficiální 

přezdívkou Kentaur 
http://www.szu.cz/v-cesku-potvrzen-prvni-vyskyt-varianty-ba-2-76-jde-o  

VÝSKYT  POLIOVIRŮ :   

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/ 

http://www.szu.cz/
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Infekce_zakladni_informace/Leishmanioza_2022_06_20.pdf
http://www.szu.cz/nalez-polioviru-v-odpadnich-vodach-londyna-pripomina
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/FVD/Zprava_STEC_update_2_2022.pdf
http://www.szu.cz/v-cesku-je-jedenact-potvrzenych-pripadu-opicich-nestovic
http://www.szu.cz/tema/prevence/aktualizace-doporuceni-ecdc-a-ema-ohledne-dalsich
http://www.szu.cz/v-cesku-potvrzen-prvni-vyskyt-varianty-ba-2-76-jde-o
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
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Snímky z přeletu Helsinky - Seattle: 

 
Sever Grónska 
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Ostrovy mezi Gronskem a Severní Amerikou 

 
Stratovulkán Mt. Rainier (4 392 m), USA stát Washington 


