Onemocnění koronarovirem se ve Zlínském kraji zatím nepotvrdilo.
Ve dnech 27. 1. 2020 až 7. 2. 2020 řešila Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně podezření na onemocnění koronaviry u 7 osob. Tři osoby byly izolovány na infekčním
oddělení Uherskohradišťské nemocnice, a. s. a 4 v domácí izolaci. U žádné z nemocných osob
s pozitivní cestovatelskou anamnézou laboratorním vyšetřením nebylo toto onemocnění
potvrzeno.
Co je koronavirus?
Koronavirus patří do podčeledi Coronaviridae. Tyto viry způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým
stupněm závažnosti. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale
také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS;
Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).
Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli 2019-nCov, případně také jako
wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž
se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan.
Jak se koronavirus přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv.
kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních
dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví
neustupujícmi horečkami. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se
objeví projevy kašel.
Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí koronaviru, protože
v současné době probíhá na celé severní polokouli chřipková epidemie. Každý případ infekce virem
2019-nCoV tedy musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku
nákazy a má klinické potíže – tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané
onemocnění.
Na koho se mají občané obrátit, v případě pozitivní cestovní anamnézy a má klinické potíže?
V případě, že daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a má klinické potíže je třeba, aby telefonicky
kontaktoval svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě krajskou
hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných
skutečnostech.
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