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EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIICCKKÉÉ  AAKKTTUUAALLIITTYY    ZZEE    SSVVĚĚTTAA    

ttýýddeenn  4411//22001188  

  
Připravil RNDr. Aleš Hozák  

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

na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.  

Aktualit y jsou též publikovány na webu: http://lf.osu.cz/khe/aktuality/ ,  http://lf.osu.cz/khe/  a 

                                                                        www.infekce.cz  

WWHHOO  DDiisseeaasseess  OOuuttbbrreeaakk  NNeewwss  

 www.who.int/csr/don/en 

11.10.2018: Ebola: Kongo D.R. 

15.10.2018: Chikungunya: Sudan 

Fotografie z oslav konce masopustu z indiánské vesnice San Juan de Chamula, kde dosud spojují 

prastaré indiánské rituály s křesťanstvím a byl tam proto odsvěcen kostel:  

 
Hřbitov se starým kostelem (odsvěcený kostel stojí na náměstí a je tam zakázáno fotografovat) 

  

http://lf.osu.cz/khe/aktuality/
http://lf.osu.cz/khe/
http://www.infekce.cz/
http://www.who.int/csr/don/en
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EECCDDCC  
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 

Communicable disease threats report, 2018, week 41 
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-oct-2018.pdf  

 

Muži z místní honorace (nelze je fotografovat ze předu) 

PPrroommeedd  ––  mmaaiill    
www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000 

8.10.2018: břišní tyfus: Indie (Tamil Nadu) 
                    krysí skvrnivka (Rickettsia typhi): USA - Los Angeles county  
9.10.2018: krysí skvrnivka: Los Angeles county 

 

EEUURROOSSUURRVVEEIILLLLAACCEE  
http://www.eurosurveillance.org/ 

Eurosurveillance,  Volume 23, Issue 41, 11/Oct/2018 
Cryptic severe Plasmodium falciparum malaria in a Moroccan man living in Tuscany, Italy, August 2018  
 
Hepatitis A outbreak linked to imported frozen strawberries by sequencing, Sweden and Austria, June 

to September 2018 2018 

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-13-oct-2018.pdf
http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000
http://www.eurosurveillance.org/
https://www.eurosurveillance.org/content/eurosurveillance/23/41
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Maškary se chystají na průvod 

SSZZÚÚ      
http://www.szu.cz/   

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění 15. října 2018  
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2018_2019/zpravy_2018_2019/Zprava_NRL_41tyden_2018.pdf  Západonilská 
horečka v Evropě, místní přenos v České republice – aktualizace k 5. říjnu 2018 
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/WNF/Zapadonilska_horecka_5_rijna_2018_aktualizace_na_web_SZU_fin_MZ.pdf  

 

Z oslav masopustu 

 

  

  

  

  

  

http://www.szu.cz/
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/ARO_ARI/2018_2019/zpravy_2018_2019/Zprava_NRL_41tyden_2018.pdf
http://www.szu.cz/tema/prevence/zapadonilska-horecka-v-evrope-mistni-prenos-v-ceske
http://www.szu.cz/tema/prevence/zapadonilska-horecka-v-evrope-mistni-prenos-v-ceske
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/WNF/Zapadonilska_horecka_5_rijna_2018_aktualizace_na_web_SZU_fin_MZ.pdf
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CCEESSTTOOVVNNÍÍ  MMEEDDIICCÍÍNNAA::                                              
VVÝÝSSKKYYTT    PPOOLLIIOOVVIIRRŮŮ    VVEE    SSVVĚĚTTĚĚ::        
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/ 

 

 

CCDDCC    YYEELLLLOOWW    BBOOOOKK  22001188  
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home                      

IInntteerrnnaattiioonnaall  ttrraavveell  aanndd   health 
http://www.who.int/ith/en/ 

CCRRMM  ––  CCeennttrruumm  ffüürr  RReeiisseemmeeddiizziinnee    
http://www.crm.de/ 

 

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home
http://www.who.int/ith/en/
http://www.crm.de/
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