
5.3.4 

 

Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy? Byl nalezen zdroj? 

 
Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy virové hepatitidy v daném roce 

na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště. 
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Hepatitida A: Chrudim (ORP) - 1,2/100 tis. obyv. (2013); ČR - 3,3/100 tis. obyv. (2013) 

Hepatitida B: Chrudim (ORP) - 0/100 tis. obyv. (2013);ČR - 1,3/100 tis. obyv. (2013) 

Hepatitida C: Chrudim (ORP) - 4,8/100 tis. obyv. (2013);ČR - 8,3/100 tis. obyv. (2013) 

Nejvyšší incidence v absolutních číslech pro hep. A představuje v ORP Chrudim 92 osob (v r. 

2009) a 22 os. (v r. 2010). V letech 2011-2013 již nepřesahuje 5 osob. Pro hep. typu B a typu 

C nepřesahují absolutní čísla hlášených nových onemocnění 4 osoby v území ORP Chrudim. 

Počet nových onemocnění hepatitidami (A,B,C) je v ORP Chrudim dlouhodobě na velmi 

nízké úrovni. V letech 2009-2010 dosáhla incidence vysoce nadprůměrnou hodnotu (111/100 

tis. obyv.), kterou způsobila epidemie hepatitidy A přivlečena rómským občanem 

pravděpodobně ze Slovenské republiky, a která se rozšířila jak v rómské komunitě, tak i 

mimo ní. Epidemie se týkala dvou obcí na území ORP Chrudim (Prachovice, Chrast). 

Informaci poskytla KHS Pk z výroční zprávy o činnosti protiepidemického odd. 

 

 

 



HEPATITIDA A 
 

Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy virové hepatitidy v daném roce 

na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště. 

 
 

Dlouhodobý ukazatel nově hlášených onemocnění (2003 – 2013): 
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Krátkodobý ukazatel nově hlášených onemocnění (2007-2013): 
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Chrudim (ORP) - 1,2/100 tis. obyv. (2013) 

ČR - 3,3/100 tis. obyv. (2013) 

 

 



Výskyt hepatitid A je v ČR relativně stabilní s výjimkou jednotlivých let. Nejvyšší 

incidence v ČR v posledních deseti sledovaných letech (2003-2013) dosahovala hodnoty 

15,8/100 tis. obyv. v r. 2008.  

Nejvyšší incidence v ORP Chrudim byla v r. 2009-2010 (111/100 tis. obyv.) vysoce 

nadprůměrná. Nejvyšší incidence v absolutních číslech pro hep. A představuje v ORP 

Chrudim 92 osob (v r. 2009) a 22 os. (v r. 2010). 

Trend výskytu onemocnění hepatitidou A lze za posledních deset let - až na meziroční 

výjimku - považovat v ORP Chrudim za relativně stabilní a srovnatelný s průměrem v ČR.  

 

Sebehodnocení města 

Počet onemocnělých osob hepatitidami všech typů je v území ORP Chrudim trvale nízký a 

celkový trend lze hodnotit jako stabilní (s výjimkou let 2009-2010 v důsledku epidemie 

hepatitidou typu A). 

Přes nízký výskyt hlášených infekcí hep. Ba C je nutné mít na zřeteli, že hep. typu B a 

zejména typu C, může probíhat bez rozpoznaných příznaků onemocnění. Virus hepatitidy 

typu B, C je vysoce infekční, přičemž nejvíce se uplatňuje přenos krví a pohlavním stykem. 


