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EPIDEMIOLOGICKÉ  AKTUALITY  ZE  SVĚTA  

týden 28-30/2021 

 

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 

 27.7.2021: Monkeypox: USA z Nigérie 

 

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

 

Communicable disease threats report, 2021, week  28 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-16-Jul-2021_public.pdf  

http://lf.osu.cz/khe/aktuality/
http://www.infekce.cz/
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-16-Jul-2021_public.pdf
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Communicable disease threats report, 2021, week  29 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-23-Jul-2021_0.pdf  

 Communicable disease threats report, 2021, week  30 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-30-07-2021-all-users.pdf  

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

14.7.2021: mor: Kongo D.R. 

15.7.2021: cholera: Nigérie, Indie 

19.7.2021: břišní tyfus: Kongo D.R. 

28.7.2021: leishmanióza viscerální: Nepál – výskyt v nových oblsdtech 

30.7.2021: krymsko-konžská h.h.: Gruzie 

                    Powasan virus encephalitis: USA (Maine) 

                    poliomyelitis – přehled 

 

SZÚ   
http://www.szu.cz/   

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění 
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2020_2021/zpravy_2020_2021/Zprava_NRL_27tyden_2021.pdf  

Absolutní počet potvrzených reinfekcí covid-19 v ČR přesáhl dva tisíce, frekvence výskytu zůstává nízká 
http://www.szu.cz/tema/prevence/absolutni-pocet-potvrzenych-reinfekci-covid-19-v-cr-presahl  

Varianta delta v ČR dominuje, ale šíření viru naráží na bariéru očkování a imunity po prodělaném 

onemocnění 
http://www.szu.cz/tema/prevence/varianta-delta-v-cr-dominuje-ale-sireni-viru-narazi-na  

 

Podrobná měsíční zpráva ke dni 1.8.2021 

Charakterizace viru SARS-CoV-2 v České republice dle diskriminačních PCR a celogenomové sekvenace 

Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění, SZÚ 
http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/SARS_CoV_2_Zprava_NRL_cervenec_02_08_21_.pdf 

 

EMERGING INFECTIOUS DISEASES   
 http://wwwnc.cdc.gov/eid/   
Estimates of Toxoplasmosis Incidence Based on Healthcare Claims Data, Germany, 2011–2016 
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/8/20-3740_article  

Natural Human Infections with Plasmodium cynomolgi, P. inui, and 4 other Simian Malaria Parasites, 

Malaysia 
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/8/20-4502_article 

 

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

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-23-Jul-2021_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-30-07-2021-all-users.pdf
http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000
http://www.szu.cz/
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2020_2021/zpravy_2020_2021/Zprava_NRL_27tyden_2021.pdf
http://www.szu.cz/tema/prevence/absolutni-pocet-potvrzenych-reinfekci-covid-19-v-cr-presahl
http://www.szu.cz/tema/prevence/varianta-delta-v-cr-dominuje-ale-sireni-viru-narazi-na
http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/SARS_CoV_2_Zprava_NRL_cervenec_02_08_21_.pdf
http://wwwnc.cdc.gov/eid/
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/8/20-3740_article
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
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Austrálie – rudý střed: pohled na město Alice Sprigs z ANZAC Hillu 
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Austrálie – rudý střed: pohled na město Alice Sprigs z ANZAC Hillu 

 
Austrálie – rudý střed: krajina v okolí Alice Springs 
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Austrálie – rudý střed: krajina v okolí Alice Springs 

 
Austrálie – rudý střed: soutěska Simsons Gap 

 
 


