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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: čtvrtek 21. ledna 2021 10:30
Komu:
Předmět: RE: žádost podle zák. č. 106/1999 Sb - Legionella

Vážený pane magistře, 
 
v roce 2019 bylo diagnostikováno ve FN HK celkem 9 případů onemocnění legionelózou (legionelová pneumonie). 
Hospitalizovaných pacientů bylo celkem 8 (v měsících leden - 1x, duben-1x, červen-1x, srpen- 2x, říjen-1x, listopad-
1x, prosinec-1x), ambulantní byl 1 pacient v měsíci říjnu 2019. 
V roce 2020 bylo diagnostikováno ve FN HK celkem 5 případů, hospitalizovaní byli 3 pacienti (únor 1x, červen-2x), 
ambulantní záchyty byly u dvou pacientů (červen 1x, červenec 1x). 
 
Pacientů s bydlištěm v HK s legionelózou bylo v roce 2019 celkem 6, z toho 5 hospitalizovaných, 1 ambulantní. V roce 
2020 jsme evidovali výskyt u 2 osob bydlištěm v HK, oba pacienti byli hospitalizováni. 
 
Epidemiologické šetření probíhá vždy a je vedeno ze strany Krajské hygienické stanice. Vyšetřuje se zdroj vody 
používaný k výrobě teplé užitkové vody, zohledňuje se samozřejmě i inkubační doba nemoci, čili vždy se zjišťuje, kde 
všude pacient po celou inkubační dobu pobýval, a kde se mohl eventuálně nakazit, aby se vyšetřily všechny možné 
zdroje vody. Typy nalezených legionel z vody z místa bydliště se posílají ke srovnání do Národní referenční 
laboratoře pro legionely ve Vyškově, kam se posílá i izolát od nemocného ke srovnání kmenů. U pacientů není vždy 
zdrojem vody městský vodovod, bližší informace o zdrojích vody podá KHS. Někteří pacienti využívají vlastní zdroje - 
studny, tuto info od pacientů nezjišťujeme my, ale KHS.  
V jednom případě (jednalo se o mimohradeckého pacienta) jsme v roce 2019 v rámci šetření vyšetřovali také systém 
teplé užitkové vody ve FN, souvislost s onemocněním u pacienta se však nepotvrdila. 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové tel. 495 832 174 
 
 
 
-------- Původní zpráva -------- 
Předmět: žádost podle zák. č. 106/1999 Sb - Legionella 
Datum: 2021-01-17 17:53 
Odesílatel: " > 
Adresát: <fnhk@fnhk.cz> 
 
Dobrý den, 
 
obracím se na vaši nemocnici podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., jakožto na povinný 
subjekt dle § 2 odst. 1 tohoto zákona (fakultní nemocnice je veřejnou institucí). 
 
Prosím o sdělení informace, kolik bylo v jednotlivých měsících v letech 
2019 a 2020 do vaší nemocnice přijato pacientů s onemocněním způsobeným bakterií Legionella (Legionářská 
nemoc nebo Pontiacká horečka), případně kolik dalších případů onemocnění bylo vaší nemocnicí zjištěno, aniž by byl 
pacient hospitalizován. Prosím tedy o uvedení údajů za každý měsíc od ledna 2019 do prosince 2020, přičemž zvlášť 
údaj o počtu hospitalizovaných a zvlášť o počtu zjištěných případů bez nutnosti hospitalizace. 
 
V případě, že to právní předpisy (z hlediska mlčenlivosti), časové možnosti a ochota příslušného zaměstnance dovolí, 
chtěl bych požádat o sdělení, jaký byl zjištěn zdroj nákazy (postačí v kolika případech jím byl veřejný vodovod v 
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Hradci Králové, případně v kolika případech byl veřejný vodovod v Hradci Králové považován za jeden z 
pravděpodobných zdrojů, avšak ke zjištění skutečného zdroje nedošlo). 
 
Odpověď mi prosím zašlete emailem na adresu  , případně do datové schránky  
 
Za poskytnutí informace děkuji. 
 
S přátelským pozdravem 
 




