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Surveillance

• „Surveillance znamená epidemiologické studium nemoci jako
dynamického procesu, včetně ekologie původce nákazy, hostitele,
rezervoárů a vektorů nákazy, jakož i studium zevních podmínek
prostředí a všech mechanismů, které se uplatňují v procesu šíření
nákazy v rozsahu, ve kterém se daná nákaza vyskytuje“
§ prof. MUDr. Karel Raška, DrSc.

• hlášení, diagnostika, epid. šetření, protiep. opatření (vč. 
preventivních – např. očkování)



Legislativa

• rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance 
infekčních nemocí
§ rozhodnutí Komise č. 542/2003 – seznam sledovaných nemocí
§ rozhodnutí Komise č. 534/2003 – definice případů nemocí

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
§ vyhláška MZ č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické 

bdělosti pro vybrané infekce
§ vyhláška MZ č. 195/2005 Sb., kterou  se  upravují  podmínky  

předcházení  vzniku a šíření infekčních onemocnění  a  
hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a 
ústavů sociální péče
§ vyhláška MZ č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním 

nemocem



Systémy hlášení infekčních nemocí v ČR
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EPIDAT

• základní systém hlášení infekčních nemocí
§ incidence, jednotlivé případy

• 250 diagnóz, MKN 10
• zdroj: diagnostikující lékař (zdravotnické zařízení)
§ tzv „červená hlášenka“

• zadání: ÚP KHS
§ epidemiologické šetření

• sběr dat: týdenní
§ Úložiště dat pro Epidat
§ krajská a národní synchronizace

• zpracování: SZÚ
§ veřejný výstup: www.szu.cz; Zprávy epidemiologie a 

mikrobiologie
§ neveřejný výstup pro epidemiology státní správy











Registr pohlavních nemocí

• incidence, jednotlivé případy
• sledované pohlavní nemoci (Vyhl. 195/2005 Sb.)
§ syfilis, kapavka, ulcus mole, lymfogranuloma venereum, 

donovanosis a virové akantomy (MKN 10 – 37 diagnóz)
• zdroj: diagnostikující lékař – obvykle dermatovenerolog
§ hlášení + depistážní list

• zadání: KHS – aplikace Registr pohlavních nemocí
§ krajský / okresní konzultant oboru DV
§ roční uzávěrka k 31.3.

• sběr dat: od zadání on-line
• zpracování
§ KHS dle potřeby (integrovaný analytický nástroj)
§ SZÚ – NRL pro syfilis a ostatní STI
§ ÚZIS – jednou ročně







Registr tuberkulózy

• prevalence, jednotlivé případy
§ povinné hlášení
§ kontrolní hlášení
§ změnové hlášení

• tuberkulóza a ostatní mykobakeriózy
• zdroj: diagnostikující lékař – obvykle pneumoftyzeolog
• zadání: KHS – aplikace Registr tuberkulózy
§ krajský konzultant v oboru TRN
§ uzávěrka roční k 31.3.

• laboratorní data: NRL pro mykobaktéria (cestou aplikace ISBT)
• sběr dat: zadání on-line
• zpracování
§ KHS dle potřeby (integrovaný analytický nástroj)
§ ÚZIS – ročně
§ NJDTB – podle potřeby + prezentace a data do zahraničí









IS Akutních respiračních infekcí, IS PANDEMIE

• incidence, agregovaná data
§ věkově specifická (0-5, 6-14, 15-24, 25-59, 60+)
§ akutní respirační infekce, ILI (Influensa Like Illness)

• ARI: praktičtí lékaři pro dospělé, pro děti a dorost
§ sentinel (min. 30% populace okresu v každé věkové skupině)
§ týdně – pátek do 12 hodin

– telefonický sběr dat na ÚP KHS
– zadání do aplikace ARI – on-line

• PANDEMIE: rozšíření sběru agregovaných dat
§ např. LSPP, uzavírání škol, kapacity ZZ…
§ možnost denního hlášení

– sběr dat telefonicky i jinak
– zadání do aplikace PANDEMIE cestou ARI – on-line

ÚP KHS, může i KHS, nebo centrum
• zpracování a výstupy: SZÚ – www.szu.cz





Ostatní zdroje epidemiologických dat v ČR

• laboratorní informační systémy
• převážně NRL
§ ISBT, 
§ HIV, 
§ meningokoky, 
§ salmonely …



Mezinárodní surveillance systémy

• TESSy (The European Surveillance System)
§ zdroj: národní surveillance systémy
§ výstupy 

–ECDC – výroční zprávy, ad hoc informace (ecdc.europa.eu)
– přístup pro národní správce a pro vědecké účely (na vyžádání, po 

souhlasu jednotlivých zemí)
– poskytování dat do systémů WHO

• DSN’s (Disease Specific Networks)
§ v EU se postupně převádí do TESSy

• EWRS (Early Warning and Response System)
§ zabezpečené připojení
§ předávání zpráv mezi členskými zeměmi
§ vzájemná komunikace - telekonference
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Perspektivy a závěry

• technologická zastaralost některých systémů
§ EPIDAT

• rostoucí požadavky na poskytování dat do 
mezinárodních institucí

• větší provázanost a integrace
§ epidemiologické a laboratorní systémy

• možnost přímého hlášení od lékařů v terénu
§ machine–to–machine ?

• zpětná vazba a veřejné výstupy
• chybí národní systém pro rychlé varování a komunikaci

• příprava nového integrovaného systému – „NOVÝ EPIDAT“
§ je připravena zadávací dokumentace
§ žádost o prostředky z IOP / EU



Děkuji za pozornost!
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