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Adresát 

obce okresu Vsetín 

 
 
Vážený pane starosto/Vážená paní starostko, 

 

touto cestou bychom Vás rádi požádali o spolupráci ve věci šíření povědomí o klíšťové encefalitidě, 

resp. o možnosti se proti tomuto závažnému onemocnění chránit očkováním. Neurologové, 

infektologové a epidemiologové ve Zlínském kraji každoročně zaznamenávání nárůst tohoto 

onemocnění a stále častěji se bohužel setkávají s jeho závažnými následky. Jediná možnost, 

jak tento nepříznivý trend zvrátit, je zvýšit proočkovanost v kraji. 

 

Proč se klíšťové encefalitidy tak bojíme?  

Klíšťová encefalitida je akutní infekční onemocnění virového původu postihující centrální nervovou 

soustavu projevující se horečkami, schváceností, úpornými bolestmi hlavy, zvracením a v těžších 

případech poruchami vědomí nebo obrnami končetin. Její původce je schopný nenávratně poškodit 

buňky centrálního nervového systému. Po prodělání onemocnění mohou zůstat trvalé následky např. 

chronické bolesti hlavy, poruchy spánku a koncentrace, deprese, obrny končetin, trvalé snížení 

výkonosti ve zvládání běžných i pracovních činností. 

 

Jaká je situace ve Zlínském kraji? 

Ještě koncem milénia obyvatelé Zlínského kraje nahlíželi na klíšťovou encefalitidu jako na 

onemocnění, které se našeho území netýká. Onemocnění bylo spojováno s výskytem infikovaných 

klíšťat v níže položených oblastech ČR. Kromě epidemie klíšťové encefalitidy na Vsetínsku v roce 

1998, která byla způsobena požitím sýrů z nedostatečně tepelně zpracovaného mléka, byly výskyty 

hlášeny pouze ojediněle. Nicméně v průběhu posledních let onemocnění výrazně narůstá a my se 

nemůžeme spokojit pouze se zaznamenáváním počtu případů. Našim hlavním cílem je informovat 

obyvatele zejména lokalit, kde se zvyšují počty nemocných a těchto lokalit stále přibývá.  

 

Oblasti s výskytem onemocnění 

Okres Vsetín: Ústí u Vsetína, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké 

Karlovice, Vsetín, Valašské Polanka, Liptál, Kateřinice, Růžďka, Oznice, Bystřička, Podlesí, Valašské 

Bystřice, Zašová, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva, Jarcová   

 

Okres Zlín: Jaroslavice, Želechovice nad Dřevnicí, Šarovy, Luhačovice, Rokytnice, Návojná, Valašské 

Klobouky, Řetechov, Bratřejov, Zlín – Příluky, Lukov, Salaš, Zádveřice, Brumov – Bylnice 

 

Okres Uherské Hradiště: Uherský Brod, Bojkovice, Komňa 
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Co dělat s touto situací? 

Proti klíšťové encefalitidě v současné době neexistuje specifický lék. Léčba je pouze 

symptomatická, která spočívá v podávání vitamínů, léků proti bolesti, případně léků proti otoku mozku. 

Jedinou možností, jak tomuto onemocnění předejít a neriskovat vážné důsledky nemoci, je očkování. 

Po absolvování úplného očkovacího schématu je účinnost vakcíny až 99 %. Očkování je možné po 

celý rok, nicméně chladné měsíce roku jsou nejvhodnější vzhledem k nástupu účinnosti vakcín před 

sezónou klíšťat. Očkují nejen vakcinační centra, ale také praktičtí lékaři pro děti a dorost a praktiční 

lékaři pro dospělé. Důležité je zdůraznit, že osoby nad 50 let věku mají očkování plně hrazeno 

z veřejného zdravotního pojištění. 

 

Jak nám i svým občanům můžete pomoci? 

V příloze Vám zasíláme podrobnější informace o tomto onemocnění, které mohou být umístěny na 

Vaše webové stránky. K dispozici dáváme i zkrácenou verzi, kterou lze případně zveřejnit ve Vašem 

periodiku. Další varianta, která se nabízí je vyhlášení této informace v obecním rozhlase. Pokud máte i 

nějaké další možnosti, jak tyto informace co nejvíce dostat do povědomí veřejnosti, samozřejmě 

budeme rádi, když je využijete. Nabízíme i možnost přednášek a besed. V případě, že budete chtít 

více informací, neváhejte nás kontaktovat. 

 

 

Na koho se obrátit v případě dotazů? 

MUDr. Jana Eliška Hošková, tel.: 577 006 741, 602 156 923, e-mail: jana.hoskova@khszlin.cz  

MUDr. Vlasta Fojtíková, tel.: 577 006 742, e-mail: vlasta.fojtikova@khszlin.cz  

Ing. Petra Žídková, DiS., tel.: 577 006 754, e-mail: petra.zidkova@khszlin.cz  

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

V úctě 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. 
ředitelka 

    Krajské hygienické stanice Zlínského kraje 
se sídlem ve Zlíně 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
1x článek Klíšťová encefalitida 
1x informace o Klíšťové encefalitidě 
1x letáček Klíšťová encefalitida 
 
Počet listů: 1 
1x adresát + příloha (doručeno do datové schránky) 
1x KHS ZK – oddělení podpora zdraví a zdravotní politika 
1x KHS ZK – odbor protiepidemický 
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