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EPIDEMIOLOGICKÉ  AKTUALITY  ZE  SVĚTA  

týden 40-41/2021 

 

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 

10.10.2021: Ebola: Kongo D.R. 

13.10.2021: žlutá zimnice: Venezuela 

14.10.2021: Zika virus: Indie 

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

 

 

 

 

http://lf.osu.cz/khe/aktuality/
http://www.infekce.cz/
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
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Communicable disease threats report, 2021, week  40 – polio Ukrajina 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-09-10-2021.pdf 

Communicable disease threats report, 2021, week  41 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-16-october-2021-public.pdf  

 

 

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

  5.10.2021: žlutá zimnice: Brazílie (Minas Gerais) opice 

                                               Venezuela     

  7.10.2021: cholera: Brazílie (Acre) 

  9.10.2021: žlutá zimnice: Amerika PAHO/WHO aktualizace 

12.10.2021: cholera: Nigérie, KongoD.R., Mozambik, Niger, Indie (Gujarat) 

16.10.2021: břišnín tyfus: Zambie (Lusaka) 

17.10.2021: Chagasova nemoc: USA (Texas) 

 

 

SZÚ   
http://www.szu.cz/   

Situace ohledně vývoje variant SARS-CoV-2 je v České republice beze změn, přibývá mladších pacientů 
http://www.szu.cz/tema/prevence/situace-ohledne-vyvoje-variant-sars-cov-2-je-v-ceske  

Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2020 
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/KE/Klistova_enecefalitida_2020_CR_r.pdf 

Česká republika je na špičce EU v počtu případů klíšťové encefalitidy, situaci by mohlo pomoci zlepšit 

hrazené očkování 
http://www.szu.cz/ceska-republika-je-na-spicce-eu-v-poctu-pripadu-klistove  

Nakažených virem SARS-CoV-2 přibývá, stále dominuje varianta delta a její subvarianty 
http://www.szu.cz/tema/prevence/nakazenych-virem-sars-cov-2-pribyva-stale-dominuje-varianta  

Poliovirus derivovaný od vakcinálního kmene (VDPV2) na Ukrajině 
http://www.szu.cz/tema/prevence/poliovirus-derivovany-od-vakcinalniho-kmene-vdpv2-na  

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová onemocnění 41 KT 
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2021_2022/zpravy_2021_2022/Zprava_NRL_41tyden_2021.pdf  

 

VÝSKYT  POLIOVIRŮ :    

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

Circulating vaccine-derived poliovirus in Ukraine 
https://polioeradication.org/news-post/circulating-vaccine-derived-poliovirus-in-ukraine/  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/communicable-disease-threats-report-09-10-2021.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-16-october-2021-public.pdf
http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000
http://www.szu.cz/
http://www.szu.cz/tema/prevence/situace-ohledne-vyvoje-variant-sars-cov-2-je-v-ceske
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/KE/Klistova_enecefalitida_2020_CR_r.pdf
http://www.szu.cz/ceska-republika-je-na-spicce-eu-v-poctu-pripadu-klistove
http://www.szu.cz/tema/prevence/nakazenych-virem-sars-cov-2-pribyva-stale-dominuje-varianta
http://www.szu.cz/tema/prevence/poliovirus-derivovany-od-vakcinalniho-kmene-vdpv2-na
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2021_2022/zpravy_2021_2022/Zprava_NRL_41tyden_2021.pdf
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
https://polioeradication.org/news-post/circulating-vaccine-derived-poliovirus-in-ukraine/
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Austrálie – rudý střed: Kings Canyon – východ slunce 
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Austrálie – rudý střed: Kigns Canyon 

 
Austrálie – rudý střed: Kings Canyon 
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Austrálie – rudý střed: Kings Canyon 

 
Austrálie – rudý střed: Kings Canyon 

 


