KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
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Doporučeně - do vlastních rukou

JUDr. Lenka Živělová
541 126 413
lenka.zivelova@khsbrno.cz

V Brně dne 30. ledna 2019

Sdělení o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 22.01.2019 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
(dále jen „KHS JmK“) jako povinné osobě ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“),
doručena Vaše žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., zaevidována pod č. j. KHSJM
03961/2019/BM/PRAV.
Na základě Vaší žádosti, kdy požadujete: „poskytnutí informací o výskytu a průběhu (např.
trvalé následky, smrt) a věku nemocných u následujících onemocnění v Jihomoravském kraji v době
od 1.1.2018 do 31.12.2018:
- spalničky
- zarděnky
- příušnice
- meningokokové onemocnění (pokud možno s uvedením séroskupiny)“,
KHS JmK jako povinný subjekt poskytuje následující informaci.
Spalničky:
celkem 13 případů, z toho 2x průběh komplikován pneumonií; věk - do 1 roku 2x, 1-4 roky 2x,
25-34 let 2x, 35-44 let 6x a 55-64 let 1x,
Zarděnky: 0
Příušnice:
celkem 23 případů, z toho 1x průběh komplikován orchitidou; věk - do 1 roku 4x, 5-9 let 2x,
10-14 let 6x, 15-19 let 5x, 20-24 let 2x a 25-34 let 4x
Meningokokpvé onem.:
celkem 1 případ Neisseia meningitidis sk. C, perikarditida se sepsí, věk 2 roky
Hlášení podléhají pouze případy, nikoli jejich následky.
Úmrtí nebylo hlášeno žádné.
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