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Abstrakt: 

Výpočet zátěže či břemena onemocnění - GBD slouží nejen ke komplexnímu posouzení 

zátěže onemocněním, ale i podaní informací o onemocnění, jejich výskytu, příčinách 

a důsledcích, určení jejich trendu, které povedou k analýze nákladů a efektivnosti daného 

onemocnění, či intervencí. 

Hlavním cílem této práce bylo vytvořit modelovou metodiku a výpočet zatížení 

onemocněním s využitím dat ze systému Epi-dat. Mezi další cíle a úkoly této práce patřilo 

teoretické zpracování systému Epi-Dat, Epi-Info a TESSy, analyzovat metodiky používané 

WHO při výpočtu zatížení onemocněním s využitím jednotek DALYs a navrhnutí 

možnosti odhadu ekonomického zatížení.  

Metodika zahrnuje vypracování demografických údajů daného regionu - Prahy 6 (112 632 

obyvatel), včetně ukazatelů pro popis populace, výběr patogenů (Salmonella – 98 osob 

a Campylobacter - 168 osob). Identifikaci epidemiologických údajů (mortalita, incidence, 

letalita, hospitalizace, doba trvání onemocnění). Náklady na onemocnění z pohledu plátce, 

vytvoření sad odhadů pro dané výpočty, zpracování v programu DISMOD a výpočet 

DALY v evropském programu BCoDE a statistickém R, analýzu senzitivity jednocestnou. 

Náklady na onemocnění z pohledu plátce byly vypočítány jako celkové náklady na léčení, 

u praktických lékařů pro vybraná onemocnění s výsledkem 280 591,04 Kč. Při 

hospitalizaci na infekčním oddělení celkové náklady dosáhly 386 195,6 Kč. Pro 

hospitalizaci na jiném oddělení činily náklady celkově 245 555,9 Kč. U sledovaných 

onemocnění pro Prahu 6 v roce 2015 byly celkové náklady 912 342,6 Kč. Celkové DALY 

pro Prahu 6 bylo v programu BCoDE 21,39 (diskontace 3 % 15,79 DALY) a v programu R 

10 (diskontace 3 % 4 DALY). DALY na jeden případ pak činí 0,03 v programu BCoDE 

a v R 0,04. V práci jsou uvedena BCoDE z dat před úpravou 3,96 DALY a v R po vložení 

dat z DISMODu  13 DALY. Při přepočtu k zjištěným nákladům se částka za DALY 

(k hlavním výsledkům) pohybuje v rozmezí 42652,76 až 91234,26 Kč. 

V práci je vypracovaná metodika pro výpočet zátěže onemocněním, která vychází 

z metodického návodu WHO. Je v ní uveden přehled a zdroje dat pro danou problematiku 

již převedenou na prostředí České republiky, práce s programem DISMOD, dále je 

rozpracován výpočet v programu BCoDE a statistickém R. 
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Master´s Thesis title: 

Use data from Epi-Data for calculations of disease burden on the example of 

gastroenteritis  

 

Abstract: 

The calculation of GBD - the load or burden of disease is not only a comprehensive 

assessment of burden of disease, but also provides information on the disease, its 

occurrences, causes and consequences, to determine their habits that will lead to the 

analysis of cost-effectiveness of the disease or intervention. 

The main objective of this work was to create a modeling methodology and the calculation 

of the burden of disease using data from Epi-data. Other goals and objectives included the 

theoretical treatment of Epi-Dat, Epi-Info and TESS, analysing the methodology used by 

the WHO when calculating the burden of disease using DALYs units, suggesting the 

possibility of estimating the economic burden. 

The methodology involves the developing of demographic data in the region of - Prague 6 

(112 632 inhabitants), including the indicators for the description of the population, the 

selection of pathogens (Salmonella - 98 persons and Campylobacter - 168 persons), the 

identification of epidemiological data (mortality, occurrence, lethality, hospitalization, 

duration of disease ), the cost of disease from the view of the payer, creating sets of 

estimates for the given calculations, processing in the DISMOD program and calculating 

with DALYs in the European program called BCoDE and statistical R, the one-way 

sensitivity analysis. 

The costs of the illness from the perspective of the payer were calculated as a total cost of 

treatment by practitioners for selected diseases resulted in CZK 280 591,04. Expenses for 

hospitalization at another department amounted to CZK 245 555,9 overall. The total costs 

for the hospitalisation in the department of infectious diseases amounted to CZK             

386 195,6. The total costs for both illnesses were 912 342,6 CZK  in Prague 6 in 2015. The 

total DALY in Prague 6 was 21,39 with the BCoDE program (discounting 3 % of 15,79 

DALY) and 10 with the R program (discounting 3 % of 4 DALY ). DALY per case is 0,03 

with the BCoDE program and 0,04 with the R program. In our work there is a given 

BCoDE of data before the adjustment of 3,96 DALY, and R after you insert data from 

DISMOD 13 DALY. When converted to ascertain the costs, the amount for one DALY 

(the main results) ranges from 42 652,76 to 91 234,26 CZK. 

The methodology for calculating the burden of disease, which is based on policy guidance 

from WHO, has been developed in this work. It features an overview and data sources for 

the given issue that has already been transferred to the Czech Republic, working with the 

program DISMOD, furthermore, the calculation has been developped in the program 

BCoDE and statistical R. 
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Seznam symbolů a zkratek 

 

ABR - Acidobazická rovnováha 

ALT - Alaninaminotransferáza 

AMS - α-amyláza 

AST - Aspartátaminotransferáza 

CDC - Centers for Disease Control and Prevention 

CEA - Cost effectiveness analysis (analýza nákladové efektivity) 

COI - Cost of Illness (náklady na onemocnění) 

CRP - C-reaktivní protein 

ČSÚ - Český statistický úřad 

DALY - Disability-Adjusted Life Years 

ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control 

EFSA - European Food Safety Autority 

FNM - Fakultní nemocnice v Motole 

GBD -  Global Burden of disease 

GBS - Syndrom Guillain- Barré 

GMT - Gamaglutamyltransferáza 

KHS - Krajská hygienická stanice 

NBD - National Burden of disease 

NNB - Nemocnice na Bulovce 

NPB - Náhlá příhoda břišní 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

QALY - Quality-adjusted life year 

SZÚ - Státní zdravotní ústav 

TESSy - The European Surveilance System  

ÚVN - Ústřední vojenská nemocnice 

ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

WHO - World Health Organization 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Gama-glutamyltransfer%C3%A1za
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Úvod 

Sběr dat ze systému Epi-Dat je využíván pro epidemiologickou kontrolu onemocnění, 

usnadňuje plánování a zásah preventivních opatření, umožňuje přehled epidemiologické 

situace sledovaných přenosných onemocnění v celé ČR. Tato data jsou dále předávána 

 k dalšímu statistickému zpracování, z nich se tvoří přehledy k těmto onemocněním nejen 

v ČR, ale i v Evropských a jiných světových organizacích. Tato data jsou převážně 

zaměřená na kontrolu nemocí s možností je využít k ekonomickým výpočtům zátěže 

nemoci v dané populaci.  

Ve světě se v odborných článcích se otázkám ekonomickým, nákladové efektivitě 

a přínosu pro národní hospodářství věnuje mnohem více pozornosti než v ČR. 1 GBD-

Global Burden of disease mají za cíl identifikovat dopad různých onemocnění a rizikových 

faktorů na veřejné zdraví. Pomáhají informovat ohledně řízení rizik, kontrolu a prevenci 

souvisejících s onemocněním. Měřítko zdravotních účinků je DALY- Disability-adjusted 

life year, jejímž výsledkem je celková zdravotní zátěž, vyjádřená jako počet ztracených let 

kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Pro zjišťování DALY jsou podkladem data 

o nemocnosti. Tato data, která vstupují do výpočtu, jsou velmi citlivá na kvalitu a obsahují 

nejistotu, přesto prezentují informace o výskytu, příčinách a trendu onemocnění a tím 

pomáhají hodnotit dopad v oblasti zdraví pro různá rozhodnutí v politice. 2 

Z rešerše vyplývá, že alimentární onemocnění zahrnují široké spektrum nemocí 

a jsou rostoucím problémem v oblasti veřejného zdraví na celém světě. Mezi nejčastější 

klinické projevy alimentárních onemocnění patří gastrointestinální potíže. Tyto nemoci 

mohou být také dlouhodobé a občas mají i život ohrožující symptomy. Výsledky 

z vybraných studií ukazují, že mezi patogeny, které způsobují alimentární onemocnění, 

patří kampylobakter, noroviry, rotaviry zodpovědné za velkou ekonomickou zátěž pro 

populaci ve sledovaných zemích. 

Světová zdravotnická organizace ve spolupráci s orgány veřejného zdraví 

koordinuje řadu mezinárodních aktivit, jejichž cílem je pomoci jednotlivým zemím 

v posílení dozoru nad onemocněním a určit zátěže u akutních gastroenteritis. Iniciují 

a podporují úsilí zaměřené na národní i mezinárodní úrovni pro prevenci alimentárních 

infekcí a pomáhají určit rozsah problému. 6 U nás GBD studie na odhadnutí břemene 

(zátěže) nemocí nebyly provedeny. Při výběru byly zvoleny alimentární nákazy - 

průjmové, které jsou u nás i v EU infekční. Způsobují je nejčastěji bakterie 

(kampylobakteriózy, salmonelózy) a viry. Česká republika v porovnání se státy EU 

zaujímá přední místa v počtech onemocnění, zejména u již zmíněných bakteriálních 

průjmů. 

 Cílem této práce je vytvořit modelovou metodiku pro výpočet zatížení 

onemocněním s využitím dat ze systému Epi-dat. Dílčí cíle jsou teoretické zpracování 

systému Epi-Dat a porovnat ho se systémy Epi-Info a TESSy, analyzovat metodiky 

používané WHO při výpočtu zatížení onemocněním s využitím jednotek DALYs 

a navrhnout možnost odhadu ekonomického zatížení. 
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1 Globální břemeno nemoci 

Globální břemeno nemocí (zatížení) – Global Burden of Disease (GBD) bylo definováno 

v roce 1980 s analýzou nákladů a efektivnosti (CEA) Světovou bankou. Světová 

zdravotnická organizace byla významným partnerem a roku 1990 je oficiálně přijala. 

Později v rámci programů WHO začala rozvíjet metody a spolupráci s externími 

odborníky, aby mohla zveřejnit odhady GBD jednotlivých onemocnění. Přesné informace 

o výskytu, příčinách a trendu onemocnění nebo zranění jsou nutné informace pro tvůrce 

zdravotní politiky s rozhodovací pravomocí na všech úrovních, proto se stále častěji 

vyžaduje hodnocení dopadu v oblasti zdraví pro ospravedlnění jednotlivých rozhodnutí. 2 

Cíle GBD 2000 jsou: 

 kvantifikovat zátěž předčasného úmrtí a zdravotního postižení podle věku, pohlaví 

a místa pro 135 hlavních příčin nebo jejich skupin, 

 analyzovat přínos pro tuto zátěž u vybraných rizikových faktorů pomocí 

srovnatelného rámce, 

 rozvíjet různé projekce scénářů zátěže nemocí v průběhu příštích 30 let. 

Metodika používá jednotky DALY - Disability-adjusted life year, jedná se o počty 

ztracených let v důsledku předčasného úmrtí v populaci, roků a ztracených let z důvodu 

zdravotního postižení. Ztráta zdravého života v důsledku špatného zdravotního stavu 

vyžaduje odhad výskytu nemoci a úrazu v určeném časovém období. Pro každý nový 

případ se ztráta let zdravého života získá vynásobením průměrné doby trvání stavu 

s váhou, která měří ztrátu zdravého života pomocí průměrné váhy zdravotního stavu. 

Použití DALY, umožňuje tvůrcům porovnávat různá onemocnění, jejich zátěž podle 

stanovených priorit a na základě těchto dat vyhodnotit jejich nákladovou efektivitu. 

Všechny tyto výpočty zátěže onemocnění by měly v dané zemi využít místní dostupné 

informace a dbát na důležitost komplexního posouzení této zátěže v podobě souhrnných 

opatření, která berou v úvahu jak fatální, tak nefatální následky působení onemocnění, jako 

je zranění a jiné významné rizikové faktory. 2 

Studie GBD má za cíl: 

 usnadnit začlenění nefatálních následků do výsledků v oblasti zdravotnictví 

do mezinárodních diskuzí o zdravotní politice, 

 oddělit epidemiologické hodnocení a rozhodovací proces, tak aby odhady úmrtnosti 

a postižení způsobené onemocněním byly co nejvíce objektivní a výsledky 

nemohly být zkresleny. 

 kvantifikovat zátěž onemocnění a daná opatření tak, aby mohly být použity pro 

analýzu nákladů a efektivnosti. 

 

Existují dva způsoby měření celkového času s postižením. Jedna z metod je 

založena na bodové prevalenci očištěné o sezonní variace, pokud jsou přítomny a následně 

odhadnout celkový čas života s postižením jako prevalenci za jeden rok. Další metoda je 

založena na incidenci zdravotního postižení a průměrné délky trvání jednotlivých 
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postižení. Incidence krát délka trvání pak poskytne odhad celkového času života 

s postižením. 

Pro analýzu zátěže nemoci pomocí DALY, jsou vybrány tři důvody pro hodnocení: 

 způsob výpočtu doby se zdravotním postižením je v souladu s metodou výpočtu 

času ztraceného v důsledku předčasného úmrtí, 

 incidence je citlivá na současné epidemiologické trendy, 

 měření incidence nebo její odvození z dat prevalence a informací o závažnosti 

případů a počtu remisí nám určují úroveň vnitřní konzistence, která by nebyla 

dosažena, pokud by byla data o prevalenci použita nekriticky. 

 

Všechny národní studie zabývající se zátěží nemocí (NBD) by měly zhruba popsat 

podmínky zdravotnictví v zemi s využitím dostupných informací a zdůvodnit komplexnost 

posouzení a souhrnných opatření ve výpočtech národní zátěže onemocnění, která berou 

v úvahu jak fatální, tak i nefatální působení onemocnění, zranění nebo významných 

rizikových faktorů. 2 

 

Konkrétní cíle NBD studií zahrnují: 

 provést komplexní posouzení zátěže nemocí, zranění a důležitých rizikových 

faktorů, 

 část, požadovaná za prioritu NBD studii, je provedení analýzy efektivnosti nákladů,  

 vytvořit v zemi technické a industriální kapacity k provádění NBD a studií analýzy 

nákladové efektivity. 

 

Váhy věkových kategorií, váhy invalidity, ostatní analýzy, lidské zdroje  

 Standardní DALY (roky života vážené disabilitou) zahrnuje řadu hodnot a jejich 

správnou volbu (a to i sociální hodnoty). Roky ztraceného života jsou obvykle založeny na 

standardní střední délce života, tím je zajištěna srovnatelnost s ostatními výpočty zátěže 

nemocí a doporučuje se jako standard pro vykazování hlavních výsledků. 2 

Váhy věkových kategorií 

Při výpočtu se musí postupovat tak, že se nejdříve propočítá výsledek s váhou 

společné kategorie při jednotném věku. Pak se použijí standardní věkové váhy u různých 

věkových kategorií užívané v GBD studiích. Nebo se můžeme rozhodnout použít třetí sady 

vah věkových kategorií s přihlédnutím na danou situaci v dané oblasti. Zpráva by měla 

projednat znovu citlivost těchto výsledků při výběru různých vah věkových kategorií.  

Váhy invalidity 

Váhy invalidity závisí na rozhodnutí, zda se použijí stávající mezinárodní 

standardní váhy (a to z metodiky z GBD 1990 nebo z GBD 2000) nebo budou obsahovat 

složku o zdravotním stavu z místního ohodnocení. Ve standardní hodnotě musí být zvolena 

jedna sada hodnot (diskontní sazba, věková váha, zbývající délka života), která je pak 

nutná pro hlavní vykazování a interpretaci výsledků.  
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Ostatní analýzy 

K ostatním analýzám musí být přiřazeno alespoň 6 rizikových faktorů pro 

připadající zátěž s významem pro veřejné zdraví. Ty musí být v rovnováze s dostupností 

údajů o expozici rizikových faktorů a u relativního rizika spojené s expozicí.  

Lidské zdroje  

Tým tvoří tři až čtyři lidé na plný pracovní úvazek s administrativním pracovníkem. 

Dovednosti pro tyto výpočty zahrnují znalosti z oblasti demografie, epidemiologie, 

statistiky, klinické medicíny, veřejného zdraví, informačních technologií a ekonomiky. 

3, 2 V Evropě byly vytvořeny různé referenční skupiny, skládající se z odborníků, které 

jsou zaměřené na zdraví dětí, malárii, environmentální rizika, na onemocnění, kterým lze 

předcházet očkováním, tropické nemoci, nemoci z potravin. 3 

1.1 DALY – Disability-adjusted-life-year  

DALY ukazatel znamená roky života vážené disabilitou. Používá se jako měřítko celkové 

zdravotní zátěže, vyjádřená jako počet ztracených let kvůli špatnému zdravotnímu stavu. 

Pro výpočet DALY jsou podkladem data o nemocnosti, ale výsledky neberou v úvahu 

dopad nemoci na život člověka.  

 Vypočítá se jako suma - součet roky ztraceného života v důsledku předčasného 

úmrtí v dané populaci (YLLs) a roky ztracené životem s disabilitou (YLD) v důsledku 

konkrétního onemocnění. Jeden DALY, podle výkladu WHO, znamená jeden ztracený rok 

zdravého života. Součet všech DALY v dané populaci je měřítkem zátěže nemoci. 

V souhrnu představují a udávají pomyslný rozdíl mezi skutečným zdravotním stavem 

a ideální situací (bez nemoci). Ztracená léta charakterizují zátěž společnosti jako celku, 

neužívají se u jednotlivých osob.  Jeden DALY v dané zemi, se vztahuje podle podílu 

občana této země na jejím HDP, cena lidského života bude tedy různá podle toho, jak 

výkonná je ekonomika dané země. 1 Spolehlivost konečného výsledku DALY do značné 

míry závisí na kvalitě epidemiologických dat, která jsou z běžných systémů sběru dat 

(registrů), dále z odborné literatury a odborných zdrojů dat. Odhady a data poskytované 

těmito zdroji zahrnují míru nejistoty především kvůli chybě vzorkování, diagnostické 

nejistoty a populační heterogenity. K výpočtu existují různé softwarové nástroje a šablony 

pro snadnější výpočet a jsou ke stažení na stránkách WHO. 1, 4, 5 

V ČR tato metodika nebyla použita, hypotetickou kalkulací se zabývá pro hodnocení 

nákladové efektivity jeden odborný článek od autora Kříže 1, v Evropě u expozice hluku 

se přičítá 3 % ischemické chorobě srdeční, kdy ročně připadlo na 975 DALY, a jedno 

DALY bylo oceněno na 785 000 Kč. 1 

Další podrobnosti i se vzorci, budou rozebrány v metodách této práce. 

1.2 GBD studie gastroenteritis 

Zátěž alimentárních onemocnění není správně definovaná v mnoha zemích nebo 

regionech, včetně ČR nebo na jeho celosvětové úrovni. WHO ve spolupráci s dalšími 

národními orgány veřejného zdraví, koordinuje řadu mezinárodních aktivit, jejichž cílem je 
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pomoci jednotlivým zemím v posílení dozoru nad onemocněním a určit zátěž u akutních 

gastroenteritis. Chtějí iniciovat a podporovat úsilí zaměřené na národní i mezinárodní 

úrovni pro prevenci alimentárních infekcí a určit rozsah problému. 6 

1.2.1 Alimentární nákazy - gastroenteritis 

Průjmová onemocnění, která se mohou stát někdy život ohrožujícím onemocněním, jsou 

velmi častá i v ČR. Příčiny průjmu mohou být infekční i neinfekční. Většina těchto 

onemocnění je způsobená bakteriemi nebo jejich toxiny, dále viry a ostatními agens jako 

jsou parazité nebo plísně. Společnou vstupní branou infekce je zažívací trakt. Cestou 

přenosu infekčního onemocnění jsou potraviny, které mají v sobě infekční agens, 

kontaminovanou potravou, vodou, mezilidským přenosem (fekálně - orální cestou). 

Klinický průběh onemocnění je velmi podobný, i když může být vyvolán různým 

patogenem. Mezi hlavní příznaky onemocnění patří náhlý začátek, průjem, bolesti břicha, 

zvracení, s celkovou slabostí, někdy bývá doprovázeno horečkou. 7-9 

Tabulka 1  Alimentární průjmová onemocnění podle etiologie 

Onemocnění Patogen 

Virová   rotavirové, adenovirové, provirové 

Bakteriální  salmonely, kampylobakter, schigely, E. coli, yersinie, tyfus, paratyfus 

Vyvolané toxiny stafylokokové, toxiny bacillus cereus, klostridiové 

Parazitární škrkavky, roupy, tasemnice, améby 

 

V roce 2013 bylo 45 548 případů střevních infekčních nákaz (dg. A00-A09), 

tj. 433,3 případů na 100 tisíc obyvatel. K nárůstu nejvíce přispělo zvýšení výskytu 

hlášených virových enteritid (A08) 74,0 případů na 100 tisíc obyvatel. Nárůst byl 

u bakteriálních střevních infekcí (A04) se 76 % převahou kampylobakterióz, u nichž 

incidence dosáhla 230 případů na 100 tisíc obyvatel. U salmonelóz (A02) nepřesahuje cca 

100 případů na 100 tisíc obyvatel.  Onemocnění si vyžádala 16 973 hospitalizací, což 

představuje podíl 37 % hlášení v systému EPIDAT.  Došlo ke 247 úmrtím v souvislosti se 

střevní infekcí, převážně se jednalo o seniory 10, 11. 

V následujícím grafu jsou znázorněna vybraná infekční průjmová onemocnění z let 

2011-2015 v ČR, je zde uveden relativní počet, což znamená přepočet na 100 000 

obyvatel. Z toho vyplývá, že v ČR převládá onemocnění kampylobakteriózou, následuje 

salmonelóza, dále s virovými průjmy (tabulky s počtem onemocnění viz příloha č.2). 12 
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Obrázek 1 Vybrané infekční nemoci (průjmové) v ČR v letech 2011 -2015 relativně, ze zdroje dat 12 

1.2.1.1 Salmonelózy - A 02 

Toto onemocnění vyvolané nejčastěji Salmonellou enteritidis, je druhou nejčastější střevní 

infekční nákazou. Je to zoonóza (infekční onemocnění zvířat přenosné na člověka). 

Zdrojem nákazy je infikované zvíře (zejména drůbež), vzácně člověk. K nákaze dochází 

prostřednictvím kontaminované potravy – nedostatečně tepelně zpracované výrobky 

z vajec a masa (majonézy - zejména domácí, vaječné krémy, cukrářské výrobky ze 

syrových vajec). Vnímavější jsou novorozenci, kojenci, děti a lidé se sníženou aciditou 

žaludku.  Nákaza má typický sezónní průběh s maximem v letních měsících. 

Nejpostiženější věkovou kategorií jsou děti ve věku do 5 let. Inkubační doba je 6–48 

hodin. V klinickém obraze je nevůle, zvracení, horečka, vodnaté až zelené stolice, bolesti 

v břiše. Při delší dehydrataci, zejména u starších lidí je riziko poškození ledvin se vznikem 

urémie a vede až smrti. Zřídka může dojít k tyfoidnímu průběhu, kde dominují horečky 

nebo také k postižení orgánů – osteomyelitidě, endokarditidě či abscesům v měkkých 

tkáních. Jako komplikace tohoto onemocnění u déle ležících starších osob může dojít 

k rozvoji tromboflebitidy, dekubitům a pneumonie. Septický stav u osob starších nebo se 

závažným základním onemocnění může končit smrtí. Toto onemocnění může probíhat 

i asymptomaticky. Při rekonvalescenci může dojít k přechodně delšímu vylučování 

salmonel stolicí a to týdny až měsíce. Onemocnění s příznaky trvá několik dní. Diagnóza 

se potvrdí kultivací stolice - výtěr z rekta. Terapie je rehydratace, úprava minerálního 

metabolismu, Endiaron, Enterol, Smecta. Antibiotika nejsou vhodná, neboť prodlužují 

vylučování salmonel. Při tyfoidním průběhu nebo při orgánových postižení se nemocný 

hospitalizuje a nasazuje se intenzivní ATB léčba. 8,9 

1.2.1.2 Kampylobakteriózy A 04.5 

Jedná se o nejčastější průjmové onemocnění v ČR. Toto onemocnění vyvolané nejčastěji 

Campylobacterem jejuni  je také zoonóza. Zdrojem nákazy jsou zvířata (zejména 

hospodářská), především drůbež (je velmi promořená), dále pak savci ovce, kozy, mláďata 

psů a koček, i člověk. Na člověka je přenášen přímo ze zvířat kontaktem nebo nepřímo ze 
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http://www.wikiskripta.eu/index.php/Endokarditida
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zvířecích produktů a vody. Cesta šíření infekce je alimentární, nedostatečně tepelně 

zpracovaného masa, zejména drůbeží, hovězí nebo požitím kontaminovaného 

nepasterizovaného mléka a výrobků z něj, také vody. Nejpostiženější věkovou kategorií 

jsou děti ve věku do 9 let a pak i lidé nad 65 let.  Inkubační doba je 1 až 7 dní, nejčastěji 

3dny.V klinickém obraze je únava, horečka, nevůle, enterokolitis - průjem vodnatý 

s příměsí krve nebo hlenu s křečemi a bolestmi v břiše. Potíže trvají 1 až 7 dní, ale po 

dietní chybě se mohou vrátit. Mezi hlavní komplikace patří dehydratace. Těžké průběhy 

vznikají u lidí s imunopatologickým onemocněním, kde může dojít k orgánovému 

postižení, kde je ohrožen život. Toto onemocnění může probíhat i asymptomaticky. 

Diagnóza se potvrdí kultivací stolice - výtěr z rekta. Terapie je rehydratace, úprava 

minerálního metabolismu, spasmolytika a postupná realimentace. U imunodeficitních osob 

nebo při závažnějším průjmu a déletrvajících příznacích nemoci jsou vhodná antibiotika. 

8,9 

V grafu 2,3 jsou uvedeny vybrané státy, zejména sousedící s Českou republikou, je 

názorně vidět u těchto dvou infekčních onemocnění (kampylobakterióza, salmonelóza), že 

ČR oproti sousedním státům zaujímá přední místa v míře výskytu (rate -přepočet na 

100 000 obyvatel). 

 

 

Obrázek 2 Kampylobakterióza ve vybraných státech z 2008-2012 rate, ze zdroje dat 14 
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Obrázek 3 Salmonelóza ve vybraných státech z 2008-2012 rate, ze zdroje dat  15 

 

1.2.2 Vybrané studie zaměřené na DALY a gastroenteritidis 

Zde je uveden přehled čtyř studií, která se zabývají alimentárním onemocněním a používají 

k výpočtu zátěže DALY. Studie jsou zaměřené na dříve popsaná onemocnění z oblasti 

gastroenteritidit.  

1.2.2.1  

1.2.2.2 The burden of norovirus gastroenteritis: an important foodborne and 

healthcare-related infection 16 

Úvod 

V minulosti byl nedostatek citlivých detekčních nástrojů. Rostoucí využívání real-

time RT-PCR (reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce) pro diagnostické účely 

má za následek zlepšení citlivosti a specifičnosti při detekce NoV (norovirů). Z hlediska 

lepší diagnostiky jsou populační studie lépe proveditelné. Výrazně se tím zlepšila přesnost 

odhadu zdravotní a ekonomické zátěže u NoV. 

Metody 

Popis příznaků, incidence onemocnění, vyhledání studií (137) se stejným 

zaměřením a přepočtení na USA a Kanadu, popis infekce u dětí a seniorů, 

imunokomprimovaných pacientů 

Výsledky 

Ekonomické dopady v roce 1999 jsou jedny z prvních odhadů, že každý rok byl 

norovirus zodpovědný za 23 miliónů případů gastroenteritid, 9 200 000 souvisely 

s potravinou, což je 66 % všech alimentárních onemocnění, vyžádal si 20 000 hospitalizací 

a 124 úmrtí. U studií ve Velké Británii a Nizozemsku je norovirus zodpovědný za 3,6 % 

a respektive 15,6 % alimentárních onemocnění.  
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Diskuze, závěr 

Postihuje všechny věkové skupiny, malé děti a starší lidé mají těžší průběhy a vyšší 

nemocnost. Polovina případů akutní gastroenteritis byly noroviry, a představovaly ztrátu 

několika milionů dolarů, přímých i nepřímých nákladů na zdravotní péči. Nozokomiální 

infekce je také nákladná pro nemocnici. Většina norovirových infekcí je přenesena 

kontaktem, dále pak je to nákaza z potravy, kde by po zavedení norem a postupů mohly 

vzniknout dodatečné náklady.  

1.2.2.3 Systematic review of foodborne burden of disease studies: Quality 

assessment of data and methodology 17 

Úvod 

Alimentárních onemocnění zahrnují široké spektrum nemocí a jedná se o rostoucí 

problém v oblasti veřejného zdraví na celém světě. Mezi nejčastější klinické projevy 

alimentárních onemocnění jsou gastrointestinální potíže, nemoci mohou být také 

dlouhodobé a život ohrožující symptomy. Metodika posouzení onemocnění je složitá, a to 

jak v pojetí, tak v aplikaci. Existuje mnoho alternativ metodiky, které ovlivňují odhady 

DALY, například použití alternativní očekávané délky života, incidence- nebo prevalence 

založená na odhadu nebo alternativní sady váhy postižení. 

Metody 

Kritéria  pro výběr a definice u studií, která používaly DALY, definice pro DALY 

a výpočet, zdroje údajů a hledání studií - zahrnutí alimentární onemocnění s odhadem 

DALY a následná extrakce dat. Použité zdroje Medline (PubMed), EMBASE a Web of 

Science (také z šedé literatury Google Scholar a SIGLE). 

Výsledky 

Hodnoceno 24 studií onemocnění za použití DALY, které splnily požadavky 

kriterií a provedení posouzení kvality metodiky (1990- červen 2012). Většina zahrnutých 

studií sestávala alimentárních studií onemocnění na bázi důkazu (75 %). Rozdíly byly 

v metodice při určování vah invalidity, diskontování, nebo vah u věku. 

Diskuze 

Chcete-li zajistit jednotnou metodu pro posouzení zátěže alimentárních 

onemocnění, měly by být dopředu dané váhy, zda se využijí váhy invalidity nebo váhy 

věkových kategorií. Diskontování bylo sporné, protože při jeho použití v konečných 

výsledcích má určitou nevýhodu v návaznosti na preventivní programy. Doporučují se pro 

prezentaci jak s diskontované tak i nediskontované výsledky. Studie mají pestrou škálu 

datových zdrojů, přesto vyžadují vysoce kvalitní údaje. Kvalitní data nebo jejich 

nedostatky se pak promítají do výsledků, mohou vznikat mezery v distribuci a závažnosti 

zdravotních následků, mají také vliv na mortalitu.  

Závěr 

Přesné vyčíslení zátěže v populaci je důležité, rozhoduje o alokaci zdrojů 

a o prevenci. Při provádění studií o alimentárním onemocnění je nedostatek dat k dispozici. 
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Byla použita široká škála zdrojů. Existují veliké rozdíly v metodice zátěže onemocnění, 

většina však použila přístup založený na incidenci. Harmonizace metodiky, používání 

vysoce kvalitních dat a pokročilé techniky mohou přispět k menšímu zkreslení výpočtů 

DALY v populaci nebo v průběhu času. Sladění metodiky a určení, které následky 

onemocnění mohou být zařazeny do celkové zátěže, by pomohlo k lepším výsledkům. 

1.2.2.4 Disease burden of foodborne pathogens in the Netherlands, 2009 18 

Úvod 

Alimentární onemocnění zahrnují akutní a chronické příznaky, rozdílného trvání 

a závažnosti, i úmrtím způsobené velkým množstvím rizik. Řízení bezpečnosti potravin na 

základě rizika vyžaduje konzistentní, kvantitativní hodnocení, která mají vliv na veřejné 

zdraví, jako onemocnění z potravin. Posouzení zátěže alimentárních onemocnění je složité, 

jelikož je mnoho různých patogenů, které mohou být přenášeny potravou, což vede k velmi 

odlišným důsledkům v oblasti zdraví. Navíc tyto patogeny nemusí být přenášeny jen 

potravinami, ale i jinými cestami. 

Metody 

Výběr 14 onemocnění, která způsobují gastroenteritidis nebo systémové 

onemocnění v Nizozemí. Metoda DALY pro hodnocení zátěže, s diskontováním (1,5%) 

nebo bez diskontování. Stanovení invalidních vah. Stanovení analýzy a nejistoty. 

Stanovení incidence, odhad hospitalizací a úmrtnosti.  

Výsledky 

Na úrovni populace, zatížení nemoci jsou nejvyšší u T. gondii, Campylobacter spp., 

Rotaviru a Norovirus. Zatížení v důsledku virus hepatitidy E, Cryptosporidium spp., 

a B. cereus toxinů je velmi nízká. Pro toxoplazmózu a listerióza, existuje silný vliv 

diskontování, vzhledem k úmrtí a dlouhodobým dopadům na zdraví u dětí. Diskontování 

obrátí relativní pořadí T. gondii a Campylobacter spp., ale pořadí dalších patogenů není 

ovlivněno. Systémové infekce mají vysokou individuální zátěž, a to zejména ty, které 

ovlivňují malé děti, jako je perinatální listerióza a kongenitální toxoplazmóza. Celková 

nediskontovaná zátěž těchto 14 patogenů je 13 500 DALY za rok. 

Diskuze 

Nižší zátěž mají infekce HCD (horních cest dýchacích) 10 100 DALY, podobné 

jsou IMC (infekce močových cest) 15 600. Vyšší zátěž má pneumonie 72 000 DALY. 

Chřipka, AIDS, meningitida a tuberkulóza mají podstatě nižší zátěž na úrovni populace. 

Pro Norovirus by mohla být významná preventivní akce v potravinářském průmyslu, která 

by mohla snížit celkovou zátěž. Odhady pro úmrtí na kampylobaktera, salmonellu, 

norovirus a rotavirus jsou relativně vysoká ve srovnání s jinými studiemi.  

Závěr 

Přibližně polovina ze 14 onemocnění se přenáší potravou. Toxoplazmóza 

g. a kampylobakter jsou patogeny s nejvyšší zátěží pro populaci. Toxopl. g. a listerie 

m. jsou patogeny s nejvyšší zátěží pro jednotlivce. V Nizozemsku je zátěž alimentárních 
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onemocnění podobný jako u zatížení infekcí horních cest dýchacích a infekcí močových 

cest. 

1.2.2.5 Cost-of-illness and disease burden of food-related pathogens in the 

Netherlands, 2011 19 

Úvod 

Cost-of-illness (COI), za použití společenského hlediska, měří 1) náklady souvisejí 

s náklady použitých v odvětví zdravotní péče; 2) náklady pacientů a jejich rodiny;  

3) ztráty produktivity a jiné náklady související s nezdravotní péčí, které jsou nepřímé. 

Tento článek prezentuje odhady COI (euro) a zátěž onemocnění (DALYs) u čtrnácti 

alimentárních patogenů v Nizozemsku v roce 2011. Výskyt a DALY odhaduje do roku 

2011. Kromě toho představují poprvé metodiku, data a výsledky nákladů na nemoci těchto 

patogenů, včetně odhadu nákladů na Toxoplasmu gondii a syndromu dráždivého tračníku. 

Metody 

Zahrnuto 14 patogenů, které byly vybrány na základě analýz zátěže a dostupnosti 

dat zátěže v Nizezemí. Použití DALY na incidenci založeném přístupu a COI odhad. 

Rozdělení do 4 podkategorií na základě zdravotních stavů - mírného, středního, těžkého 

a smrt. Určeny následky a definovány k onemocněním. COI odhad přímých nákladů na 

zdravotní péči, přímé a nepřímé na nezdravotní péči zvažovány náklady plátce. Náklady 

vyjádřené v roce 2011 nejsou diskontovány, u dalších byla sazba 4%. Byla stanovena 

statistická nejistota a korelace. 

Výsledky 

Aktualizované výsledky zátěže ze čtrnácti patogenů způsobující alimentární 

onemocnění pro rok 2011 byly rovny 13 940 DALY / rok (13 500 v roce 2009) - 

nediskontované, a 11 600 DALY / rok (11 200 v roce 2009), kdy byla diskontovaná na 

1,5 %. Celková COI ze čtrnácti patogenů v 2011 odhaduje na 468 000 000 € ročně, když ji 

diskontujeme a na 416 000 000 € za rok, pokud je sazba 4%. Přímé náklady na zdravotní 

péči tvořily 24 % a nepřímé náklady na nezdravotní péči 74 % z celkového počtu nákladů. 

Přímé nezdravotní náklady byly zanedbatelné při asi 2 % celkových nákladů. Norovirus na 

úrovni obyvatelstva, Campylobacter spp. a rotavirům byly spojeny s nejvyšší mi náklady, 

a to jak po diskontování, ale i s nediskontovanými náklady. Norovirové náklady infekce 

byly odhadnuty na 1 058 milion €/ rok.  Campylobakteriové infekce měly náklady o 81 

500 000 €/ rok (nediskontováno a na 76,1 milionů €/ rok, pokud byla sazba na 4%. 

Rotavirové infekce měly náklady 73,3 milionů €/ rok. 

Diskuze, závěr 

Jak DALY, tak COI jsou vhodnými nástroji pro počítání umožňující komplexní 

srovnání infekčních patogenů, které mají rozdílné výsledky. Pořadí patogenů na úrovni 

populace se jen mírně liší, v závislosti na použití DALY, COI nebo přímých nákladech na 

zdravotní péči. Na úrovni populace je zátěž onemocnění nejvyšší ze 14 patogenů 

Campylobacter spp., T. gondii a Norovirus. Pro COI Norovirus, Campylobacter spp. 

a rotaviry zatímco pro ohodnocení založené pouze na přímých nákladech na zdravotní péči 
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Campylobacter spp., T. gondii a rotavirům. Patogeny, které jsou u všech tří kritérií, např. 

Campylobacter spp. a T. gondii, by mohly být předmětem jednání politiků. Tato studie 

ukazuje, že patogeny související s potravinami, způsobují roční vysoké náklady 

nizozemské společnosti a to jak pro hospodářství, tak pro veřejné zdraví. Ztráty 

produktivity v důsledku absence z práce jsou zodpovědné za většinu nepřímých nákladů na 

zdravotní péči a tedy i z celkového počtu nákladů. Velmi doporučují shromažďování údajů 

o pracovní neschopnosti, neplacené práce pro pacienty a práce jejich ošetřovatelů u všech 

patogenů v rámci dalších prací, nejrůznějších druhů epidemiologických a klinických studií, 

aby byly přesnější odhady nákladů do budoucnosti. 

1.2.3 Shrnutí a porovnání výsledků studií 

Výsledky z těchto studií ukazují, že mezi patogeny, které způsobují alimentární 

onemocnění patří kampylobakter, noroviry, rotaviry. Jsou zodpovědné za velkou 

ekonomickou zátěž pro populaci ve sledovaných zemích. V USA vedou norovirové 

infekce. Studie ukazují, že tyto infekce mají přibližně stejný dopad jako infekce močových 

cest, ale o něco menší dopad než mají infekce horních cest dýchacích. Poslední dvě studie 

ukazují, že se ekonomická zátěž na alimentární onemocnění zvyšuje. Při zpracování COI 

u těchto nákaz se ukazuje, že je nejvíce nepřímých nezdravotních nákladů na onemocnění. 

Pro lepší přehled se apeluje na důslednější shromažďování údajů. Při srovnání studií, které 

se zabývaly DALY, závěrem vyplynulo, že je nutné vytvořit jednotnou metodiku. Bude 

v ní dáno jasné stanovení vah, diskontování, určení správných kriterií pro daná 

onemocnění, včetně následků. To vše by pomohlo k lepším a přesnějším výsledkům.  

DALY a COI jsou vhodnými užitečnými nástroji pro počítání umožňující komplexní 

srovnání infekčních patogenů i když některé výsledky jsou trochu odlišné. Tyto výsledky 

mohou být důležité pro rozhodování o alokaci zdrojů do zdravotnictví a o prevenci těchto 

onemocnění. 16-19 
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Tabulka 2 Přehled zahraničních studií 

Název studie Autor Rok Onemocnění Metody Závěr 

The burden of norovirus 

gastroenteritis: an important 

foodborne and healthcare-

related infection 16 

G. Belliot, B. A. 

Lopman, K. 

Ambert-Balay and 

P. Pothier 

2014 Norovirová gastroentertidis Vyhledáním studií a 

přepočtení na populaci v 

USA 

Noroviry mají výrazný 

klinický a finanční dopad, 

nozokomiálí infekce je 

nákladná pro nemocnice, 

ztráta několika miliónů 

dolarů pro přímé i 

nepřímé náklady na zdrav. 

péči. 

Systematic review of 

foodborne burden of disease 

studies: Quality assessment 

of data and methodology 17 

Juanita A. Haagsma 

a, Suzanne Polinder 

a, Claudia E. Stein 

b, Arie H. Havelaar 

2013 Alimentární onemocnění - 

mikrob. patogeny, paraziti, 

toxiny, chem kontaminanty 

DALY -přezkoumání 

studií u alimentárních 

onemocnění, kvalita dat a 

metodologie, 

systematická rešerše   

Přesné vyčíslení zátěže 

nemoci je důležité - 

přidělení financí a 

prevence, je nedostatek 

dat pro studie, většina 

studií založená na 

incidenci 

Disease burden of foodborne 

pathogens in the Netherlands, 

2009 18 

Arie H. Havelaar, 

Juanita A. Haagsma 

, Marie-Josée J. 

Mangen, Jeanet M. 

Kemmeren, Linda 

P.B. Verhoef , 

Sylvia M.C. 

Vijge,Marg. 

Wilson, Ingrid  

Friesema, Laetitia 

M. Kortbeek  

Yvonne T.H.P. van 

Duynhovn, Wilfrid 

van Pelt 

2012 Kampylobakter., E.coli s 

toxinem, salmonela, noro a 

rotavirus, giargia, 

kryptosporidium, toxiny 

B.cereus, clostrd. perfingens, 

staphlylococus a., listerie, 

VHA, VHE, toxoplazmóza 

DALY studie V Nizozemí je 

alimentárníma 

patogenama podobné 

zatížení jako u onem. 

HCD a IMC. Toxoplas.g. 

a campylobac. vykazují 

nejvyšší zátěž na 

populaci, kdežto 

Toxopl.g. a listerie s 

nejvyšší zátěží na 

individuální úrovni. 
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Název studie Autor Rok Onemocnění Metody Závěr 

Cost-of-illness and disease 

burden of food-related 

pathogens in the Netherlands, 

2011 19 

Marie-Josée J. 

Mangen, 

Martijn Bouwknegt,  

Ingrid HM 

Friesema  

Juanita A. 

Haagsma, 

Laetitia M. 

Kortbeek, 

Luqman Tariq, 

Margaret Wilson, 

Wilfrid van Pelt, 

Arie H. Havelaar  

2014 Kampylobakter., E.coli s 

toxinem, salmonela, noro a 

rotavirus, giargia, 

kryptosporidium, toxiny 

B.cereus, clostrd. perfingens, 

staphlylococus a., listerie, 

VHA, VHE, toxoplazmóza 

DALY a COI studie Tato onemocnění mají 

vysoké náklady i zdr.zátěž 

pro společnost, nejvyšší 

celkové COI měl 

norovirus, následoval 

kampylobak. a rotaviry, 

COI  i DALY jsou 

užitečné nástroje 
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1.3 Současné softwarové modality sběru dat v ČR a EU 

V této části kapitoly jsou popsány programy, které zjišťují sběr dat pro přehled, sledování 

a zajištění infekčních onemocnění. V ČR se používá Epi-Dat, který je podrobněji popsán, 

protože se z něj budou používat data v praktické části této práce. V EU jsou vybrány Epi 

Info a TESSy, následuje porovnání všech těchto programů. 

1.3.1 Epi-Dat 

K zajištění výskytu infekčních onemocnění a jeho kontroly v České republice slouží 

program EPIDAT. V letech 1982 -1992 byl používán program ISPO (informační systém 

přenosných onemocnění KHS Ostrava). Od roku 1993 se používá celostátně jeden 

program, který je používán na všech odděleních epidemiologie. 20, 21 

Sběr dat pro tento program je povinné hlášení a evidence výskytu infekčních 

onemocnění, které jsou v zákonných předpisech:  

 Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 22,  

 vyhlášce 306/2012 o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 

a ústavů sociální péče. 23  

Ve vyhlášce 306/2012 v § 1 odst. 6 je stanoveno, že hlášení infekčních onemocnění 

musí být v souladu se standardními definicemi vybraných infekčních onemocnění podle 

předpisu Evropské unie (Rozhodnutí Komise 2002/253/EC, kterým se stanoví definice 

případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 2119/98/ES, v platném znění.). Tento program je součástí Národního 

zdravotnického informačního systému, který má zákonný podklad v Zákoně 

č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 24 Další 

dotčené vyhlášky se týkají o epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. 

Samotný program byl vytvořen na podkladě programu systému Epi-Info Světové 

zdravotnické organizace a CDC (Centers for Disease Control and Prevention) v Atlantě. 

Byl přeložen a je spravován oddělením biostatistiky a informatiky v SZÚ (Státní zdravotní 

ústav). 

 

Obrázek 4 Hlavní menu programu Epi-dat, zdroj 21. 
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Tento program je na každém oddělení epidemiologie, data vkládají pracovníci 

oddělení epidemiologie a to průběžně, po dokončení epidemiologického šetření pro danou 

diagnózu. Program má tři úrovně instalace: 

 okresní, 

 krajská, 

 republiková. 

Export dat probíhá jednou za týden, soubor po týdenní kontrole na místním 

pracovišti se zpracuje na export se zálohou na místní disk. Tento program zašifruje a zabalí 

data, která přes zabezpečené centrální Úložiště dat pro Epi-Dat pošle na krajskou úroveň. 

Do tohoto úložiště mají přístup pouze lidé, kterým jsou tato přístupová práva přidělena 

ministerstvem zdravotnictví. Toto úložiště slouží nejen jako záložní server, ale i pro 

přeposílání informací mezi jednotlivými odděleními, laboratořemi, nemocnicemi atd. 

Krajská úroveň podobně zpracuje data z jednotlivých okresních pracovišť a zasílá tyto 

informace dál na úroveň republikovou, která je v SZÚ. Jako základní výstup této úrovně je 

republiková HTML tabulka. Tabulka, která je rozesílána zpět na krajskou úroveň, 

ministerstvo zdravotnictví a je zveřejňována na webových stránkách SZÚ (zde je odkaz na 

tabulku: http://www.szu.cz/publikace/data/infekce-v-cr). Tyto data jsou následně také 

zpracována, rozdělována, předávána specialistům a vedoucím surveillance programů. 

Ročně jsou tyto data předána v dané struktuře do ÚZIS kde je vydána ročenka s názvem: 

Infekční nemoci v ČR. Aktuální epidemiologické informace jsou také zveřejňovány 

v časopisu Zprávy Centra Epidemiologie a Mikrobiologie (SZÚ). 20,21 

Diagnózy jsou seřazeny do skupin: 

 A (alimentární), 

 S (nemoci očkovacího schématu), 

 H (hepatitis), C (neuroinfekce), 

 Z (zoonózy), 

 P (parazitární), 

 J (jiné). 

Při vkládání dat se po zadání data načte základní menu, z něhož volbou zvolíme 

skupinu, poté se načte soubor a objeví tzv. červená hlášenka, kam se vkládají základní data 

o pacientovi jako je příjmení, jméno, rodné číslo, adresa, obec a místní část, okres, datum 

prvních příznaků, diagnóza - zde probíhá první kontrola duplicity. Následuje datum 

hlášení, týden vykázání, import, místo nákazy a onemocnění, pracoviště, zaměstnání, 

kolektiv, souvislost, národnost, místo izolace, datum izolace, úmrtí, datum úmrtí, jméno 

lékaře, epidemie, poznámka.  

Po vyplnění této hlášenky se u vybraných diagnóz otevře nové okno 

s epidemiologickým listem, kde se vyplňují další specifické údaje, zde se otevře další oko 

s listem laboratorních výsledků nebo kontaktů. Při vkládání dat program kontroluje 

správnost údajů a upozorňuje na nepravděpodobné jevy, jako je kontrola duplicit, rodného 

čísla - kolik cifer má za lomítkem, aby bylo dělitelné 11 atd. Po zadání rodného čísla se 

automaticky přepisuje věk, datum narození a pohlaví. Dále pak datum prvních příznaků, 
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datum hlášení, týden onemocnění a týden vykázaní - při zadání data prvních příznaků 

staršího než půl roku, nebo mezi datem hlášení a datem prvních příznaků u vybraných 

diagnóz se objeví upozornění. Dále program také upozorní na nedostatky, např. když 

nesouhlasí kolektiv a věk, diagnóza a věk.   

Tento program má systém kontroly a standardní číselníky v nabídkách, aby byla 

zajištěna co nejmenší chybovost výsledných databází. Napsané hlášenky se mohou mazat 

a následně i obnovit. U určitých údajů se musí vybrat z nabídky možných hodnot, tento 

seznam je abecedně seřazený a má generické vyhledávání. 21 

Ve výstupech tohoto programu se dá zpracovat týdenní kontrola, která vypíše 

počet - četnost diagnóz za zvolený týden, prohlédnout databáze, deníky kde se navolí 

kritéria a vypíše pomocí tabulek aktuální stav databáze. Ve skupinách vypíše počty 

případů ve zvolených týdnech onemocnění pro jednotlivé diagnózy celkově a ve věkových 

skupinách, po jeho ukončení se zapíše do adresáře počty onemocnění absolutně a relativně 

na základě počtu obyvatel ze souboru (pro ukázku viz příloha č. 3). Tabulky dají seznam 

důležitých diagnóz a provádí spojení dat hlavní hlášenky, listu epidemiologického šetření 

pro zvolenou diagnózu s volbou týdnů vykázání nebo onemocnění. 21 

 

1.3.1.1 Specifické listy u diagnóz A02 a A04.5 

Salmonelóza  

Po následující základní hlášence, se zobrazí další okno, kde je laboratorní vyšetření. 

Na potvrzení se objeví nové okno, kde se vyplní datum, typ vyšetření, materiál a výsledek. 

Následuje další potvrzení, zda diagnóza byla uzavřena na základě kultivace, etiologické 

agens, je uzavření diagnózy správné, bylo-li aktivně vyhledáno a charakter onemocnění, 

jak je bydliště zásobeno vodou, likvidace odpadních vod, zdroj nákazy objasněn 

(doplňující informace ke zdroji, zda byla cesta přenosu objasněna (vehikulum, bližší 

specifikace, potraviny vyrobil, potraviny zakoupeny, další informace) vyšetření 

podezřelého vehikula (specifikace vzorku, datum odběru, výsledek, vyšetření zvířete - 

materiál, datum a výsledek) dále datum a rozsah protiepidemických opatření. 21 

Kampylobakterióza  

Po následující základní hlášence, se zobrazí další okno, kde je laboratorní vyšetření, 

na potvrzení se objeví nové okno, kde se vyplní datum, typ vyšetření, materiál a výsledek. 

Následuje další potvrzení zda byla diagnóza uzavřena kultivačně, etiologické agens, je 

uzavření diagnózy správné, charakter onemocnění, léčení ATB (od kdy do kdy, název), 

léčí-li se pro chronické onemocnění (anémie, GIT poruchy, recidivující průjmy, poruchy 

funkce jater, jiná chronická onemocnění), v období 30 dnů před prvními příznaky 

onemocnění, zda byl léčen antacidy, léky na žaludeční vředy, jiné pravidelné léky, 

onemocnění aktivně vyhledáno, pití z neznámého zdroje, pravděpodobná cesta přenosu 

nákazy, jak je bydliště zásobeno vodou, likvidace odpadních vod, dále datum a rozsah 

protiepidemických opatření. 21 
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1.3.2 Postup hlášení infekčních onemocnění 

Postup při zjišťování infekčních onemocnění, hlášení o infekčním onemocněním jsou 

podávána osobou poskytující péči příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - 

hygienické stanici. Hlášení je podáváno podle místa výskytu infekčního onemocnění, 

slouží k tomu určený tiskopis. Pokud se jedná o život ohrožující nebo rychle se šířící 

onemocnění, podává tuto informaci ihned osobně, telefonicky, faxem apod. U těchto 

případů se také podává informace o podezření z nákazy. Hlášení o laboratorním nálezu se 

oznamuje poskytovateli zdravotních služeb, který tento materiál odebral, potvrzující nález 

infekčního onemocnění laboratoř také hlásí příslušné hygienické stanici. Tímto se 

zabraňuje prodlevám v hlášení, a je také ošetřena ztráta těchto informací. Pracovníci 

z epidemiologického oddělení tyto informace roztřídí a provedou šetření, což je aktivní 

vyhledání dat související s danou infekcí. Pátrá se především po zdroji infekce, příčině 

vzniku, cestě jeho šíření. Potom jsou provedena účinná opatření. Sepisuje se záznam - 

epidemiologický list šetření k danému onemocnění. Z toho záznamu se pak data vkládají 

do programu Epi-Dat. 20,21 
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Obrázek 5 Postup hlášení a vykazování infekčních onemocnění, zdroj - vlastní 
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1.3.3 Modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí 

(NEW EPIDAT) 

Je vytvořen projekt ke zpracování modernizace informačního systému hlášení infekčních 

nemocí Epi-Dat, tak aby umožnil mezinárodní spolupráci epidemiologů na všech úrovních 

systému ochrany veřejného zdraví ČR, včetně spolupráce s mikrobiologickými 

laboratořemi a regionálními hlásícími subjekty.  Zpřístupnění on -line odborných informací 

pro vybrané uživatele a všeobecných informací pro odbornou i laickou veřejnost ve formě 

základních přehledů a zajištění zpětné vazby pro hlásící subjekty. Znamená to investici 

technologické aktualizace (SW i HW) stávajícího systému hlášení infekčních nemocí 

EpiDat, současná verze neodpovídá požadavkům mezinárodních organizací, do jejichž 

databází je ČR povinna dodávat data (zejm. systém EU, resp. Evropského centra pro 

prevenci a kontrolu nemocí s názvem The European Surveilance Systém - TESSy). Česká 

republika je vázána rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES o zřízení 

sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí v EU a navazujícími 

právními předpisy. Tyto předpisy stanovují povinnost provozovat národní systémy pro 

hlášení a analýzu výskytu infekčních nemocí. 25 

 

1.3.4 Epi Info 

Je vytvořen pro epidemiologii, pracovníky v oblasti veřejného zdraví a výzkumné 

pracovníky nejen v oblasti zdravotnictví. Je vyvinutý Centrem pro kontrolu a prevenci 

nemocí (CDC) v Atlantě (USA) za podpory WHO. Je volně ke stažení, včetně manuálů. 

Statistický program existuje již více jak 20 let a pro operační systém Microsoft Windows, 

umožňuje rychlé vytváření nástrojů pro sběr dat, jako je dotazník a následnou pokročilou 

statistickou analýzu těchto dat s vizualizací za použití epidemiologických metod. Snadno 

se používá v místech s omezeným připojením a profesionální podporu IT. Tento program 

je registrován ve více než 181 zemích, které pokrývají všechny kontinenty a byl přeložen 

do více než 13 jazyků. 26, 27 

Tento program 26 má 4 hlavní části: 

 Form Designer modul - program pro vytváření dotazníků, formulářů, automaticky 

vytváří databázi a přizpůsobení procesu zadávání dat. 

 Enter modul - program pro použití dotazníků už vytvořených, tvoří automatickou 

databázi, mohou se upravit stávající data, nebo vyhledávat záznamy. 

 Analysis modul - program pro produkci statistické analýzy dat, zahrnují  

např. T- test, odhad míry pravděpodobnosti, analýza přežití, analýzu rozptylu, 

analýzu komplexních dat průzkumu. Výsledky jsou seznamy, tabulky, grafy, mapy. 

 Epi Map modul - program pro vytváření zeměpisné mapy s daty z Epi Info, s GPS 

souřadnicemi nebo odkazem. 
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Obrázek 6 Epi Info hlavní menu, zdroj 27 

 

1.3.5 TESSy - the european surveillance system  

ECDC - evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí se snaží řídit spolupráci 

členských zemí EU a zajistit ochranu a připravenost proti infekčním onemocněním. 

Shromažďuje, analyzuje a sleduje data o 52 přenosných nemocí, od 28 členských států 

a  také z Islandu a Norska (seznam sledovaných nemocí je v příloze č. 1). Toto centrum 

vydává každý rok výroční zprávu o výskytu sledovaných infekčních onemocnění v celé 

EU. V roce 2008 vznikl nový projekt TESSy, který propojil data epidemiologická, 

mikrobiologická a molekulární meningokových a hemofilových onemocnění. V roce 2009 

provedly státy EU hlášení dat do TESSy. Je důležitá propojenost epidemiologické 

a laboratorní surveillance. Podle rozhodnutí Evropské komise (2119/98/EC) a pozdější 

aktualizace (2009/312/EC) je sledováno 47 přenosných onemocnění. TESSy je 

elektronický informační systém, kde se ze sběru dat, zpracují analýzy a zveřejní výskyt 

infekčních onemocnění. Každá členská země EU jmenovala národní kontaktní místa pro 

surveillance, kde jsou epidemiologové a IT manažeři. Ty pak jsou za poskytnutí dat 

zodpovědní. Vybraná data jsou také poskytována dalším institucím, se kterými úzce 

spolupracují jako je EFSA European Food Safety Autority. Souhrnně vydávají zprávu 

o situaci v oblasti zoonóz v EU, tato zpráva obsahuje data o alimentárních infekcích - 

epidemiích a antimikrobiálních rezistencí zoonotických agens ze zvířat a potravin, 

o výskytech v lidské populaci s touto souvislostí. Kombinace dat o výskytu zoonotických 

agens ve zvířatech a potravinách s daty lidských případů těchto zoonóz poskytují základní 

informace pro vyhodnocení rizika infekce. 28, 29 
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1.3.6 Porovnání systému Epi-Dat, Epi-Info a TESSy 

Tyto programy umožňují  surveillanci infekčních chorob, slouží k hlášení, evidenci dat 

o počtu a výskytu přenosných onemocnění a také k následným analýzám. Systém Epi-dat 

pro sběr a hlášení infekčních onemocnění v ČR je programem, který čeká na svoji 

modernizaci, přesto je funkčním systémem, který má své místo. Epi-Info je používán po 

celém světě, je dostupný všem včetně manuálů s aktualizací pro nové operační systémy. Je 

to statistický program, který umožňuje rychlé vytváření nástrojů pro sběr dat s vizualizací, 

tvorbu dotazníků a jejich následnou analýzu. TESSy je poměrně nový informační systém 

pro evropskou kontrolu daných onemocnění, data se ukládají, zpracují se analýzy 

a zveřejní informace o daném výskytu. Pro tento systém je důležitá propojenost 

epidemiologické a laboratorní surveillance. 

1.4 Shrnutí poznatků 

Smyslem této části práce bylo podat přehled a popis metodiky GBD, jednotky DALY, jako 

měřítko celkové zdravotní zátěže. Tyto jednotky se používají pro vypočtení zdravotní 

zátěže a jsou doporučovány WHO a OECD pro mezinárodní srovnávání. Byl vypracován 

přehled a popis alimentárních nákaz - průjmových. Způsobují je nejčastěji bakterie 

(kampylobakteriózy, salmonelózy) a viry. Výsledky ze studií ukazují, že mezi patogeny, 

které způsobují alimentární onemocnění patří kampylobakter, noroviry, rotaviry. Jsou 

zodpovědné za velkou ekonomickou zátěž pro populaci ve sledovaných zemích. Je 

zpracován současný stav vybraných informačních systémů pro sběr dat u infekčních 

onemocnění v ČR a v EU.  Programy umožňují  surveillance infekčních chorob, slouží 

k hlášení, evidenci dat o počtu a výskytu přenosných onemocnění a také k následným 

analýzám. Systém Epi-dat pro sběr a hlášení infekčních onemocnění v ČR. Epi-Info je 

používán po celém světě, je dostupný všem včetně manuálů s aktualizací pro nové operační 

systémy. TESSy je poměrně nový informační systém pro evropskou kontrolu daných 

onemocnění. Výše uvedené programy mají statistická zpracování, ze kterých jsou 

uveřejňována data o výskytu jednotlivých onemocnění.  

Mezi cíle výpočtu GBD patří komplexní posouzení zátěže onemocněním, podat 

informace o onemocnění, jejich výskytu, příčinách a důsledcích, určit jejich trend, které 

povedou k analýze nákladů a efektivnosti. Vytvoření správné metodiky pro výpočty GBD, 

postupu a zpracování, kde bude dáno stanovení vah, diskontování, určení správných kriterií 

pro daná onemocnění, včetně následků, povede k lepším a přesnějším výsledkům.  
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2 Metody 

V této části diplomové práce je popsána metodika, která bude použitá v praktické části práce. 

Tato metodika vychází z praktické příručky pro výpočet zátěže pro GBD a NBD dostupný 

z webových stránek WHO. 

 

Obrázek 7 Postup při zpracování GBD (NBD), zdroj vlastní 

Demografické údaje v daném regionu 

obyvatelstvo - věk, pohlaví v daném 
roce 

Celková úmrtnost podle věku a 
pohlaví 

Příčiny smrti 

Současný přehled vybraného 
onemocnění s následky 

Indentifikace epidemiologických 
ukazatelů 

Přehled epidem. údajů, které jsou k 
dispozici a i z jiných datových zdrojů 

Vytvoření první sady odhadů 

Výpočet YLL a YLD 

Hodnocení rizik 

Analýza citlivosti a nejistoty 

Výsledek a hodnocení 
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1. Demografické údaje v daném regionu 

Mezi potřebné údaje, ze kterých se bude vycházet je počet obyvatel, jeho rozdělení 

podle pohlaví a věku. Tyto údaje jsou obvykle za jeden referenční rok, měl by být co 

nejaktuálnější. Budou se zjišťovat z Českého statistického úřadu, dále z ÚZISu. 2 

Index maskulinity nám udává poměr počtu mužů k ženám ve sledované populaci, je 

přepočítán na 100 obyvatel. Vypočítán je podle následujícího vzorce: 

 

                  
          

         
         (2.1) 

 

Index feminity nám udává poměr počtu žen k mužům ve sledované populaci, je 

přepočítán na 100 obyvatel. Vypočítán je podle následujícího vzorce: 

 

               
         

          
           (2.2) 

  

 Index stáří je poměr počtu osob v III. generaci a dětí (I. generaci) v dané sledované 

populaci na 100 obyvatel. Biologické generace (věkové kategorie) jsou I. 0-14, II. 15-60, 

III. 60+. Vypočítán je podle následujícího vzorce: 

 

            
            

          
           (2.3) 

  

 Index celkové ekonomické závislosti udává poměr  I. + III. generace  na 100 

obyvatel ve II. ekonomické generaci na 100 obyvatel. Ekonomické generace (věkové 

kategorie) I. 0-19, II. 20-64, III. 65+. Index byl vypočítán z ekonomických generací podle 

následujícího vzorce: 

                                
               

           
       (2.4) 

 

 Průměrný věk je vypočítán dle následujícího vzorce: 

 

        
                

    
            (2.5) 

kde 

hx šířka věkového intervalu 

Sx počet obyvatel x-letých 

 



 

35 

 

2. Celková úmrtnost podle věku a pohlaví 

Zjištění celkové úmrtnosti a její rozdělení podle věku a pohlaví za vybraný rok. 

Úmrtnost se počítá zvlášť pro muže a ženy, protože vykazují podstatné rozdíly v úrovni 

úmrtnosti mezi pohlavími. Počet zemřelých podle věku a pohlaví poskytne základ. Součet 

všech úmrtí ze všech specifických příčin pro jakoukoliv skupinu pohlaví a věk, musí dát 

celkový počet úmrtí v této věkové a podle pohlaví rozdělené skupině. Definujeme věkově 

specifickou úmrtnost v každém věku (x), protože k úmrtí došlo ve vybraném období 

(obvykle jeden rok). Specifická věková úmrtnost je definována za období (obvykle 1 rok), 

počet zemřelých ve věku x a čase t, děleno velikostí obyvatel středního na věku v čase t. 

Sada věkově specifické úmrtnosti tvoří základ pro výpočet všech souhrnných ukazatelů. 

2 

    
  

  
 

  
         (2.6) 

 

kde 

 Dx  - je počet zemřelých ve věku x a v roce t 

Px - je populace naživu věku x v roce t 

 

Informace se budou zjišťovat z Českého statistického úřadu, dále z ÚZISu. Pokud 

není k dispozici v registrech celá populace, je možno zvolit reprezentativní vzorek 

populace na národní úrovni. 2 

 

3. Příčiny smrti 

Zjištění příčin smrti a jejich analýza. Struktura příčin úmrtí je seznam GBD, má 

čtyři úrovně členění a zahrnuje 108 specifických nemocí a zranění. Na první úrovni je 

celková úmrtnost rozdělena do tří širokých skupin příčin:  

 I. skupina jsou přenosné nemoci, mateřské příčiny, podmínky vzniklé 

v perinatálním období a výživové nedostatky,  

 II. skupina zahrnující nepřenosné nemoci, 

 III. skupina obsahuje úmyslné i neúmyslné zranění.  

 Ty jsou nadále členěny do dílčích kategorií.  

Pečlivé odhady příčin smrti v daném zvoleném roce je kritická součást NBD. Je 

potřeba odhadnout příčiny smrti podle věku a pohlaví, pro výpočet YLL, součásti DALY. 

Přesné odhady příčin smrti jsou nutné jako základ pro odhad nebo potvrzení 

epidemiologických vstupů do DALY, pro výskyt chorob, prevalenci atd. 2 Informace 

budou zjišťovány z Českého statistického úřadu, dále z ÚZISu a Epi-Datu. 
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4. Současný přehled vybraného onemocnění s následky 

Patogeny Pro výběr patogenů, které způsobují gastroenteritidis, byly vybrány 

bakterie Salmonella a Campylobacter. Tyto patogeny jsou vybrány z důvodů dostupnosti 

údajů a patří nejčastějším původcům infekčním onemocněním v ČR, která způsobují 

gastroenteritidis.  

Následky  Stanovení a výběr následků pro daná onemocnění s jejich 

pravděpodobností.  

Syndrom Guillain- Barré (polyradikuloneuritida – GBS)  zánětlivá demyelinizace 

periferních nervů po akutní bakteriální nebo virové infekci. Nejčastěji po 

kampylobakterióze, za 2-3 týdny po onemocnění dochází k rozvoji tohoto syndromu. 

Projevuje se jako přechodné parestezie a slabost dolních končetin s poruchou chůze. 

Parézy trvají 6–9 měsíců. U části pacientů se rozvine inkontinence moči a stolice 

a u nejtěžších případů dochází k parézám horních končetin, dýchacích svalů a postižení 

hlavových nervů. Pokud dojde k postižení prodloužené míchy vede to k vazomotorické 

labilitě a k náhlé smrti. Smrtnost je 5–10%. 9 

Reaktivní artritida (REA) po salmonelóze a kampylobakterióze. Artritida 

zpravidla postihující jeden kloub (koleno, kotník, rameno), jsou postiženy i vazivové 

pochvy šlach na horních i dolních končetinách, dále pak konjunktivitida, kožní exantém. 

Pozdní stadium tohoto syndromu může provázet vyrážka na dlaních a ploskách ve velkých 

plochách se žlutavým středem. Mezi vzácnější projevy patří aortální regurgitace záněty 

genitouretrálního traktu. Trvá 2–6 měsíců. Po onemocnění se objevují časté recidivy asi 

u 15 % nemocných. U osob s pozitivním antigenem HLA B27 je vysoké riziko trvalého 

postižení kloubů (až u 50 %). 9 

Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) po kampylobakterióze. Vyskytuje se 

převážně v dětském věku (mezi 3. a 9. měsícem, děti do 5 let a pak senioři). Rozvíjí se po 

2-14 dnech po průjmovém onemocnění. U kojenců se projevují křeče, anémie, hypertenze 

a pokles diurézy až anurie. Otoky v oblasti víček a na končetinách. Hlavní příčina nemoci 

je hemolýza, mikroangiopatie, která vede až k trombózám drobných cév a následné 

ischemii. Zasaženy jsou ledviny, tračník, mozek nebo oko. Pacient vyžaduje překlad na 

speciální oddělení se zajištěním renálních funkcí. 90 % dětí se uzdraví, pokud dojde 

k úmrtí, tak je to při postižení CNS. Trvalé následky má až 25 % pacientů - hypertenze, 

proteinurie a renální insuficienci. 9 

Syndrom dráždivého tračníku post infekční (PI IBS)- následek po 

kampylobakterióze a salmonelóze. Jde u funkční střevní poruchu přetrvávající déle než 6 

měsíců. Mezi hlavní příznaky patři bolest nebo dyskomfort, pocity plnosti, nadýmání, 

porucha motility. Dochází k rozvoji až 20-30 % pacientů po infekci střev. 34 

 

5. Identifikace epidemiologických ukazatelů 

 Mezi epidemiologické ukazatele patří incidence onemocnění, jejich remise, 

úmrtnost, které musí být rozčleněny podle věku a pohlaví. Další je výskyt postižení, trvání 

zdravotního postižení, věk nástupu a jeho závažnost a hospitalizace. Vše musí být členěno 

podle pohlaví a věku. Data by měla být ze zdrojů registrů onemocnění, průzkumů, 
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epidemiologických studií. Pro zvolené vyhledávání jsou metaanalýzy, klinické studie, 

longitudinální studie, studie případů a kontrol, monografie, klinické postupy atd. 2 

 

6. Přehled epidem. údajů, které jsou k dispozici a i z jiných datových zdrojů 

 Počet případů onemocnění a incidence.  

 Většinou přepočtená podle potřeby na 1 000 nebo 100 000 obyvatel. (násobená  

1 000, nebo 100 000) 

 

 

          
                                      

                              
   (2.7) 

 

 

 Úmrtnost - mortalita, smrtnost - letalita na dané onemocnění 

 Většinou přepočtená podle potřeby na 1 000 nebo 100 000 obyvatel. (násobená 

1 000, nebo 100 000) 

Vypočítaná dle vzorců: 

 

         
                                                   

                                 
  (2.8) 

 

 

         
                                      

                                      
   (2.9) 

kde  

dg - diagnóza 

 

 Remise. 

 Hospitalizace. 

 Závažnost onemocnění. 

 Výskyt postižení. 

 Věk nástupu zdravotního postižení. 

 Trvání zdravotního postižení. 

Vše musí být členěno podle věku a pohlaví. 

 

 Informace, které jsou potřeba, budou zjišťována z programu Epi-Dat, jako další 

zdroje budou použity dostupné studie ze zahraničí a jiné databáze (ÚZIS), eventuálně 

z listů epidemiologického šetření. 2 

 

7. Vytvoření první sady odhadů 

 Po vytvoření sady odhadů, je doporučena kontrola pomocí software DISMOD. 

Analyzuje a reviduje vztahy, konzistenci dat u odhadů incidencí, prevalencí, doby trvání, 

případů úmrtí na onemocnění. Vyžaduje odhady struktury obyvatelstva (relativní počty 

dětí, dospělých a starších osob). Informace jsou dostupné na stránkách WHO: 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/tools_software/en/. 
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8. Výpočet YLL a YLD 

 Pro tento výpočet je mnoho důležitých faktorů výběr onemocnění, následků, 

velikost souboru, nejaktuálnější epidemiologická data. Výpočet bude proveden v programu 

BCoDE a statistickém R. Příprava dat bude provedena v Excelu a DISMODu.  

 Věkové rozložení používané v GBD (0-4, 5-14, 15-44, 45-59, 60 a více), nebo 

podrobnější věkové skupiny (0-4, 5-14, 15-29, 30-44, 45-59, 60-69, 70-79, 80+).  

Používá se "standardní" střední délka života v každém věku.  

Diskontní sazba se doporučuje pro GBD ve výši 3 %, dle WHO. Diskontní sazby se 

pohybují ve výši 0 % a 1,5 % pro citlivost výsledků. 2,30,31,32,33 

Vzorec pro výpočet: 

 

                  (2.10)  

kde   

YLD roky ztracené životem s disabilitou 

YLL  roky ztracené předčasnými úmrtími 

 

YLD roky ztracené životem s disabilitou 

                  (2.11) 

 

Inc - incidence, počet dopadajících případů  

t - průměrná doba trvání případu až do remise nebo smrti  

DW - stupeň disability (váha invalidity) 

 

Váhy invalidity (postižení) se pohybuje v rozmezí 0 až 1, kde 0 je bez zatížení a 1 

je smrt, v následující tabulce jsou uvedeny tyto váhy pro průjmová onemocnění. 2 

Tabulka 3 Stupně disability  (váhy invalidity) pro GBD u průjmových onemocnění z WHO tabulek, zdroj 33 

Age-specific disability weights for untreated and treated forms of sequelae included in the 

Global Burden of Disease Study 
  Untreated form   Treated form 

Age group (years) 

  0-4 5-14 15-44 45-59 60+   0-4 5-14 15-44 45-59 60+ 
Diarrhoeal 

diseases -- 

Episodes 0,119 0,094 0,086 0,086 0,088   0,119 0,094 0,086 0,086 0,088 

 

YLL  roky ztracené předčasnými úmrtím 

                (2.12) 

N -počet zemřelých  

L - standardní délka života ve věku smrti v letech (rozdíl mezi nadějí dožití v daném věku 

a skutečným věkem při úmrtí)  
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9. Hodnocení rizik 

 Je důležité vědět, že pro k onemocnění či poranění můžou přispět rizikové faktory 

za určitých podmínek. Z toho pak vyplývají náklady spojené s těmito faktory, například 

kouření a rakovina plic, průjmová onemocnění, špatná kvalita vody nebo kontaminovaná 

strava, zranění a nebezpečný stav na vozovce.  

 Při hodnocení rizik se vybere nejméně 6 rizikových faktorů pro analýzu.  

 Shromáždí se informace o prevalenci a relativním riziku (průzkumy, 

epidemiologické studie, mezinárodní literatura).  

 Následně se odhadne zátěž připadající u každého vybraného rizikového faktoru. 2 

 

10.  Analýza citlivosti a nejistoty 

 Pro analýzu citlivosti konečných výsledků se používají různé sady odhadů 

s různými hodnotami diskontní sazby a věku vážení. 

 diskontní sazba pro časové diskontování  3%, 1,5% a 0% 

 váhy věkových kategorií 

 jednotný věk a váhu,  

 standardní váhy věkových kategorií používané pro GBD,   

 nebo vytvoření vhodných vah.  

Pro odhad nejistoty se používá při softwarových zpracování pro vstupy do výpočtu YLD - 

incidence, průměrná délka a hmotnost postižení. Používá se simulace Monte Carlo. 

Umožňuje vypočítat intervaly nejistoty pro příslušné modely onemocnění. 2 

 

11. Výsledek a hodnocení 

 Výsledky v podobě DALY se pak mohou používat k vyhodnocení nákladové 

efektivity (CEA).  Při porovnání s intervencí v oblasti rozhodovaní se určí kolik je 

stanovená hranice ceny pro její efektivitu. Je doporučena CEA s koeficientem ICER, který 

nám udává poměr při změně nákladů k změně efektu dané intervence. Cena intervence, 

která je pod hranicí podle WHO hrubého domácího produktu na osobu, vynásobený 3 se 

považuje za efektivní. Intervence, která stojí méně než hrubý domácí produkt na jednu 

osobu je považována za vysoce efektivní. 36,37,38 

 

Posouzení efektivity 37: 

neefektivní                          

efektivní                                    

vysoce efektivní                        

 

Pro prezentaci výsledků je doporučeno kombinace 2:  

 graf (koláčový graf, spojnicový graf) kategorie srovnání jsou ose X, rozsah měření 

osa Y, 

 tabulka, 

 popis nejdůležitějších bodů.  
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3 Výsledky 

3.1 Demografie a charakteristika souboru 

3.1.1 Praha 6 - základní demografická charakteristika 

Praha 6 má rozlohu 56,1 km
2
. Je rozdělena do územních částí Břevnov, Bubeneč, Dejvice, 

Hradčany, Liboc, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Ruzyně, Sedlec, Střešovice, 

Suchdol, Veleslavín, Vokovice.  

 Věková struktura obyvatelstva 

 Počet obyvatel v Praze 6 byl k 31. 12. 2015 celkem 112 632 (obrázek 8, tabulka 4), 

což je 8,89 % z celého počtu obyvatel města Prahy. V Praze 6 je 53 635 mužů, t.j.47,6 % 

z celkového počtu obyvatel a 58 997 žen, t.j.52,4 %. Věkové složení a rozložení 

v jednotlivých skupinách v Praze 6 je uvedeno v obrázku 8 a tabulce 4 (10-ti leté věkové 

skupiny), počty jsou uvedeny v absolutních číslech. Průměrný věk obyvatelstva je 42,73 

let, u mužů 40,77 let a u žen je 44,51 let (v tabulce 5).  

 

 

Obrázek 8 Graf s věkovým složením v Praze 6 k 31. 12. 2015 podle pohlaví 

 

 V následující tabulce 4 je rozložení obyvatelstva podle pohlaví a věkových skupin, 

kde jsou také uvedena procenta z celkového počtu. 
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Tabulka 4 Rozložení obyvatelstva podle věkových skupin a pohlaví v Praze 6 k 31. 12. 2015 

Věková 

skupina 
M- muži F- ženy Celkem 

Procento z 

celk. počtu 

0-1 688 626 1 314 1 % 

1-10 6 570 6 271 12 841 11 % 

11-20 4 627 4 422 9 049 8 % 

21-30 7 104 7 033 14 137 13 % 

31-40 8 965 9 294 18 259 16 % 

41-50 7 398 7 563 14 961 13 % 

51-60 6 232 6 468 12 700 11 % 

61-70 6 127 7 326 13 453 12 % 

71-80 3 579 5 428 9 007 8 % 

81-90 2 073 3 988 6 061 5 % 

91+ 272 578 850 1 % 

Celkem 53 635 58 997 112 632 100 % 

 

 V následujícím grafu - obrázku 9 je názorně vidět, že nejpočetnější věková skupina 

je 31 - 40 let. Je to dáno průměrným věkem v dané populaci. 

 

 

Obrázek 9 Věkové složení bez rozdělení pohlaví v Praze 6 k 31. 12. 2016 

 V následující tabulce 5 je průměrný věk v dané populaci pro muže, ženy 

a v celkovém počtu tj. 42,73 let.  Medián věku pro muže 38,5 pro ženy 41,5 a v celkovém 

počtu 40,5. Modus věku je hodnota v populaci, která má největší četnost. Ve sledovaných 

kategoriích je 38 let u mužů a 37 let u žen. 

 Index maskulinity a feminity nám ukazuje, že daná populace v Praze 6 má celkově 

mírnou převahu žen. V této populaci je dle obrázku 10 vidět (přepočítáno na 100 osob), že 

v dětském věku i dospělém je ještě mírná převaha chlapců i mužů nebo téměř 
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s vyrovnaným indexem do věkové hranice 56 let, po té už mají mírnou a setrvalou převahu 

ženy. 

 

 

Obrázek 10 Index maskulinity v populaci Praha 6 k 31. 12. 2015 

 Index stáří je poměr počtu osob v III. generaci a dětí (I. generaci) v dané sledované 

populaci. Je přepočítán na 100 osob, vyjadřuje tedy 165,62 osob ve věku 60+ let na 100 

dětí ve věku 0-14. U tohoto indexu se odráží celorepublikový trend poklesu porodnosti 

a prodlužující se délka života (vypočítáno z biologických generací). Index celkové 

ekonomické závislosti udává 68,9 osob  na 100 obyvatel ve II. ekonomické generaci. Index 

byl vypočítán z ekonomických generací. 

Tabulka 5 Demografické ukazatele pro Prahu 6 k 31.12.2015 

  Muži Ženy Celkem 

Průměrný věk 40,77 44,51 42,73 

Medián věku 38,50 41,50 40,50 

Modus věku 38,00 37,00 38,00 

Index maskulinity 90,91 

Index feminity 110,00 

Index stáří 165,62 

Index celkové ekonom. závislosti 68,90 

 

3.1.2 Úmrtnost (mortalita) a počet zemřelých 

K 31. 12. 2015 v Praze 6 zemřelo 1 343 obyvatel, z toho 585 mužů (43,6 % z celkového 

počtu obyvatel) a 758 žen (56,5 % z celkového počtu obyvatel). V následujícím obrázku 11 

je vyjádřen absolutní počet zemřelých, rozdělený podle věkových skupin a pohlaví.  
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Obrázek 11 Graf s absolutním počtem zemřelých v Praze 6 k 31. 12. 2015 

 

 V tabulce 6 je rozložení zemřelých podle pohlaví a věkových skupin, kde jsou také 

uvedena procenta z celkového počtu obyvatel. 

Tabulka 6 Rozložení zemřelých podle věkových skupin a pohlaví v Praze 6 k 31. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úmrtnost – mortalita je jeden z hlavních demografických ukazatelů, udává podíl 

zemřelých z určité populace za dané časové období. Zde je uváděna hrubá míra úmrtnosti, 

tedy na 1 000 a 100 000 obyvatel. V této populaci je obecně nízká dětská úmrtnost 

a kojenecká úmrtnost je nulová viz tabulka 7. 
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Celkem 585 758 1 343 100 % 
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Tabulka 7 Úmrtnost-mortalita přepočítána na 1 000 a 100 000 obyvatel v Praze 6 k 31. 12. 2015 

Úmrtnost M- muži 1 000 100 000 Úmrtnost F- ženy 1 000 100 000 

0-1 0 0 0 0-1 0 0 0 

1-10 0 0 0 1-10 0,000319 0,32 31,89 

11-20 0,000216 0,22 21,61 11-20 0,000226 0,23 22,61 

21-30 0,000704 0,70 70,38 21-30 0,000284 0,28 28,44 

31-40 0,000781 0,78 78,08 31-40 0,000108 0,11 10,76 

41-50 0,002028 2,03 202,76 41-50 0,000661 0,66 66,11 

51-60 0,005937 5,94 593,71 51-60 0,003556 3,56 355,60 

61-70 0,014363 14,36 1 436,26 61-70 0,010647 10,65 1 064,70 

71-80 0,033529 33,53 3 352,89 71-80 0,015543 15,54 1 554,35 

81-90 0,117704 117,70 11 770,38 81-90 0,089519 89,52 8 951,86 

91+ 0,25 250,00 25 000,00 91+ 0,26 257,79 25 778,55 

Celkem 0,010907 10,91 1 090,71 Celkem 0,012848 12,85 1 284,81 

 

 Z obrázku 12 a tabulky 7 je názorně vidět, že muži umírají dříve a naopak ženy 

umírají v pozdějším věku, přičemž se po 90 roku věku srovnají. 

 

 

Obrázek 12 Graf s úmrtností na 1 000 obyvatel v Praze 6 k 31. 12. 2015 
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 Naděje dožití při narození (střední délka života) v Praze k roku 2014 je 77,5 let 

u mužů a 82,5 let u žen (viz tabulka 8).  

Tabulka 8 Naděje dožití v daném věku v Praze (2014) 

Věk M - muži F - ženy 

0 77,52 82,46 

10 67,71 72,67 

20 57,88 62,75 

30 48,20 52,84 

40 38,54 43,01 

50 29,26 33,47 

60 20,70 24,36 

70 13,66 16,18 

80 7,81 9,03 

90 3,82 4,04 

100 1,62 1,44 

 

 

3.1.3 Zjištění příčin smrti a jejich analýza 

V první úrovni, je celková úmrtnost je rozdělena do tří širších skupin příčin, ta se nadále 

člení podle skupin diagnóz, věkových skupin a pohlaví. V následujícím přehledu jsou 

uvedeny vybrané podskupiny pro diagnózy, které jsou v našem souboru zemřelých jako 

příčina smrti. 

 I. skupina jsou přenosné nemoci, mateřské příčiny, podmínky vzniklé 

v perinatálním období a výživové nedostatky 

 I a skupina diagnóz A00 - B99 (infekční a parazitární nemoci) 

 II. skupina zahrnující nepřenosné nemoci, 

 II a skupina diagnóz C00 - D48 (novotvary) 

 II c d skupina diagnóz E00 - E90 (nemoci endokrinní, výživy 

a přeměny látek) 

 II e skupina diagnóz F00 - F90, G00 - G99 (nemoci nervové 

soustavy, poruchy duševní a poruchy chování) 

 II g skupina diagnóz I00 -I99 (nemoci oběhové soustavy) 

 II h skupina diagnóz J00 - J99 (nemoci dýchací soustavy) 

 II i skupina diagnóz K00 - K93 (nemoci trávicí soustavy) 

 II l skupina diagnóz M00 - M99 (nemoci svalové a kosterní 

soustavy, pojivové tkáně) 

 II m skupina diagnóz Q00 -Q99 (vrozené vady, deformace 

a chromozomální abnormality) 

 III. skupina obsahuje úmyslné i neúmyslné zranění.  

 III a b skupina diagnóz S00 - T98 (poranění, otravy a některé jiné 

následky vnějších příčin) 
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 nezařazené skupiny diagnóz R00 - R99 (příznaky, znaky a abnormální klinické 

a laboratorní nálezy nezařazené v jiných skupinách)  

 

 V tabulce 9 a 10 jsou absolutní počty zemřelých zařazených podle skupin (I, II, III), 

věkových skupin a podle pohlaví. Jednotlivé skupiny a podskupiny jsou vysvětleny 

v předchozím textu. 

Tabulka 9 Skupiny příčin úmrtí podle věkových skupin a podle pohlaví v Praze 6 v roce 2015 

Muži 

Věk. 

skup. 
I a II a II c d II e II g II h II i II j II m III a b nezař. 

0 roků  0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
1-14  0  0 0  0 0  0  0 0 0 0 0 
15-39  0 1  0 1 1  0  0 0 0 5 2 
40-59  0 10  0 1 14 5 5  0  0 10 0 
60-69  0 39 1 1 28 7 3  0  0 6 2 
70-79  0 45 4 3 49 10 4  0  0 3 1 
80-89 7 51 7 9 116 24 5 4 1 10 1 
90 + 1 8 5 6 53 8 1 4  0 3  0 

Celkem 8 154 17 21 261 54 18 8 1 37 6 

 

 

Tabulka 10 Skupiny příčin úmrtí podle věkových skupin a podle pohlaví v Praze 6 v roce 2015 

Ženy 

Věk. 

skup. 
I a II a II c d II e II g II h II i II j II l III a b nezař. 

0 roků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
15-39 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
40-59 0 10 0 1 5 1 1 1 0 5 1 
60-69 1 31 4 2 21 5 4 1 0 2 0 
70-79 1 47 7 4 44 12 4 1 0 4 2 
80-89 6 48 15 23 201 28 9 2 0 9 3 
90 + 1 13 7 10 133 10 3 1 1 6 2 

Celkem 9 151 33 40 405 56 21 6 1 28 8 

 

 Následující tabulka je seřazena podle maximální četnosti příčin úmrtí v roce 2015 

v Praze 6, je rozdělena podle pohlaví a je v absolutních počtech. V Praze 6 lidé nejvíce 

umírali na nemoci oběhové soustavy, nádorová onemocnění -novotvary, třetí v pořadí jsou 

nemoci dýchacího ústrojí.  
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Tabulka 11 Skupiny příčin úmrtí v Praze 6 v roce 2015, podle pohlaví v absolutních počtech 

Skupiny příčin úmrtí M - muži F - ženy Celkem 

Nemoci oběhové soustavy  261 405 666 
Novotvary 154 151 305 
Nemoci dýchací soustavy  54 56 110 
Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37 28 65 
Poruchy duševní a poruchy chování, nemoci nervové soustavy 21 40 61 
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 33 50 
Nemoci trávicí soustavy  18 21 39 
Infekční a parazitární nemoci 8 9 17 
Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 6 14 
Příznaky, znaky a abnormální  klinic. a labor. nálezy nezařaz. jinde 6 8 14 
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 1 
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 

Celkem 585 758 1 343 

 

 V grafu je názorně vidět příčiny úmrtí v skupinách diagnóz podle celkového 

absolutního počtu rozděleného podle pohlaví. 

 

 

Obrázek 13 Skupiny příčin úmrtí v Praze 6 v roce 2015 podle pohlaví (v absolutním počtu) 
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Nemoci dýchací soustavy  Poruchy duševní a chování,  nemoci nerv. soustavy 

Nemoci endokrinní a výživy Poranění, otravy a následky vnějších příčin 

Nemoci trávicí soustavy  Infekční a parazit. nemoci 

Klinic. a labor. nálezy nezařazené jinde Nemoci močové a pohlavní soustavy 

Nemoci svalové a kost. soustavy a pojiv. tkáně Vrozené vady, deform. a chromos abnormality 
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3.1.4 Úmrtnost a smrtnost na salmonelózu a kampylobakteriózu 

Úmrtnost – mortalita je jeden z hlavních demografických ukazatelů, udává podíl zemřelých 

z určité populace za dané časové období, zde už vztažená k vybraným onemocněním. Je 

uváděna hrubá míra úmrtnosti, tedy na 1 000 a 100 000 obyvatel. 

 Smrtnost – letalita je demografický ukazatel, který nám udává podíl zemřelých 

z dané skupiny zasažené nějakým jevem, zde onemocněním Salmonellou 

a Kampylobakterem. 

 V následujících tabulkách 12, 13 je uvedena mortalita a letalita daných 

onemocnění, jsou vypočítaná z celorepublikových údajů uvedených onemocnění 

a přepočítány na 1 000 obyvatel. 

Tabulka 12 Mortalita - úmrtnost na daná onemocnění v roce 2015 (přepočítána z republikových dat) 

Úmrtnost 2015 - mortality Na osobu Na 1 000 obyvatel Na 100 000 obyvatel 

A02 0,0000010 0,001043 0,104304 

A04.5 0,0000004 0,000379 0,037929 

 

Tabulka 13 Smrtnost - letalita na daná onemocnění v roce 2015 (přepočítána z republikových dat) 

Smrtnost 2015 - case fatality Na osobu Na 1 000 obyvatel Na 100 000 obyvatel 

A02 0,0008669 0,87 86,69 

A04.5 0,0001896 0,19 18,96 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza 

 V následujících obrázcích 14,15 je vidět republikový vývoj z let 2013 – 2015 

mortality – úmrtnosti a letality – smrtnosti na daná onemocnění. 

 

 

Obrázek 14 Graf s mortalitou (na 1000 obyvatel) - úmrtností na vybraná onemocnění z let 2013 -2015 

(přepočítána z republikových dat) 
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Obrázek 15 Graf s letalitou (na 1 000 obyvatel) - smrtností na vybraná onemocnění z let 2013 -2015 (přepočítána 

z republikových dat) 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza  

3.1.5 Nemocnost - infekční nemoci  

V Praze 6 bylo vykázáno 6 165 infekčních onemocnění. Mezi nejčastější infekční 

onemocnění patří plané neštovice, následuje kampylobakterióza, salmonelóza a průjmy 

způsobené jinými bakteriemi. Další v pořadí je spála, gastroenteritidis  suspektní – 

infekčního původu, virové střevní infekce, které jsou očištěné, následují chlamydiové 

infekce pohlavního a močového ústrojí, svrab, lymeská borelióza, virová hepatitis 

C chronická a nakonec růže. Uvádím zde v tabulce 14 infekční onemocnění s vyšším 

počtem než 10 osob vykázaných v programu Epi-Dat. Ostatní diagnózy jsou s četností pod 

10 a s převahou ojedinělých případů.  

Tabulka 14 Počet vykázaných nejčastějších infekčních onemocnění z Epi-Datu za rok 2015 

Dg - infekční 

průjmová 
Počet Dg - další Počet 

A04.5 168 B01.9 256 

A02 98 A38 51 

A04 92 A56.0 38 

A09 42 B86 34 

A08 41 A69.2 16 

A03 9 B18.2 15 

A07.1 1 A46 11 

    

A04.5 kampylobakterióza, A02 salmonelóza, A04 jiné bakteriální střevní infekce, 

A09 gastroenteritida susp. infekčního původu, A08 virové a jiné specifikované střevní infekce, A03 

shigelóza, A07.1 giardióza, B01.9 plané neštovice, A38 spála, A56.0 chlamydiová infekce dolního 

pohlavního a močového ústrojí, B86 svrab, A69.2 lymeská borelióza, B18.2 chronická hepatitida C, 

A46 růže – erysipelas. 
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Průjmová onemocnění 

 Mezi nejčastější infekční průjmy patří kampylobakterióza s počtem 168, následuje 

salmonelóza s 98 případy, jiné bakteriální střevní infekce do kterých spadá E. coli, 

klostridiové infekce, yersiniózy s počtem 92. Mezi další patří gastroenteritida, která je 

suspektní, ale infekčního původu, následují virové průjmy očištěné o hromadnou epidemii 

způsobenou kontaminovanou pitnou vodou v Dejvicích a Bubenči z přelomu května 

a června 2015. V programu Epi-Dat se vykázalo celkem 5 258 osob s virovým průjmem, 

které byly převážně v klinicky epidemiologické souvislosti s touto hromadnou epidemií. 

Do této epidemie spadá 5 217 osob.  

 Následující obrázek 16 ukazuje vykázaná průjmová onemocnění, vyjma této 

epidemie. Graf se seřazen podle maximální četnosti případů onemocnění. 

 

 

Obrázek 16 Infekční průjmy vykázané v programu Epi-Dat v roce 2015 

A04.5 kampylobakterióza, A02 salmonelóza, A04 jiné bakteriální střevní infekce, 

A09 gastroenteritida susp. infekčního původu, A08 virové a jiné specifikované střevní infekce, A03 

shigelóza, A07.1 giardióza 

 

Kampylobakterióza a salmonelóza v roce 2015 na Praze 6 

 V Praze 6 bylo vykázáno v programu Epi-Dat 98 salmonelóz s převahou žen      

60,2 % (39 mužů a 59 žen) a 168 kampylobakterióz s převahou mužů 60,1 % (101 mužů 

a 67 žen). Nejpostiženější věková kategorie jsou děti, kde u salmonelózy je vyšší výskyt do 

věku 7 let (viz obrázek 19), u kampylobakteriózy do 9 let (viz obrázek 20).  Mezi nejčastěji 

udávanou potravinou u salmonelózy patří vejce z domácího chovu, z distribuční sítě 

a kuřecí maso, u kampylobakteriózy zejména kuřecí maso, tatarský biftek, domácí 

hamburger nebo neupravené farmářské mléko. U salmonelózy bylo vykázáno 15 rodinných 

výskytů, většinou mezi sourozenci a 10 rodinných výskytů u kampylobakteriózy, rovněž 

nejčastěji u sourozenců. Zaznamenán byl i jeden bezpříznakový případ kampylobakteriózy 

u potravináře v rámci zvýšeného zdravotního dozoru. V rámci importu se vykázaly 
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3 případy kampylobakteriózy z Gruzie, Ukrajiny a Kuvajtu. Import salmonelózy byl pouze 

jeden a to z New Yorku. V souvislosti s epidemií z pitné vody v Dejvicích a Bubenči bylo 

dohromady s noroviry  jako koinfekce vykázáno 5 případů (4 u A04.5 a 1 u A02).  

 V následujícím obrázku 17 je rozložení podle územních částí na Praze 6, v jaké 

lokalitě se tyto případy vyskytovaly. 

 

 

Obrázek 17 Graf s rozložením podle územních částí v Praze 6 v roce 2015 

 V následujících grafech - obrázku 18 je rozložení podle pohlaví, kde u salmonelózy 

jsou muži s 39,9 % a převažující ženy s 60,2 %. U kampylobakteriózy je tomu naopak 

převahu mají muži s 60,1 % a ženy s 39,9 %.  

 

 

Obrázek 18 Grafy procentuálního rozložení salmonelóz a kampylobakterióz podle pohlaví 

 V následující tabulce 15 jsou uvedeny absolutní počty nemocných u vybraných 

onemocnění, rozdělený do věkových skupin a podle pohlaví. 
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Tabulka 15 Počet onemocnění v roce 2015 u salmonelózy a kampylobakteriózy rozdělený do věkových skupin 

a podle pohlaví 

A02 A04.5 

Věk. 

skupiny 
M - muži F - ženy 

Věk. 

skupiny 
M - muži F - ženy 

0-10 21 33 0-10 39 26 

11-20 3 5 11-20 12 8 

21-30 6 4 21-30 14 9 

31-40 2 7 31-40 13 5 

41-50 1 2 41-50 5 4 

51-60 5 3 51-60 9 3 

61-70 0 5 61-70 5 5 

71-80 0 0 71-80 1 5 

81-90 1 0 81-90 3 2 

91+ 0 0 91+ 0 0 

Celkem 39 59 Celkem 101 67 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza 

 V následujících grafech jsou uvedeny také absolutní počty nemocných na vybraná 

onemocnění, jak je uvedeno výše, je zde vidět, že tato onemocnění jsou četnější v dětském 

věku. 

 

 

Obrázek 19 Počet onemocnění u salmonelózy v roce 2015 rozdělený do věkových skupin a podle pohlaví 
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Obrázek 20 Počet onemocnění u kampylobakteriózy v roce 2015 rozdělený do věkových skupin a podle pohlaví 

 V tabulce 16 je pro lepší přehlednost uvedena relativní incidence u vybraných 

onemocnění, která je vypočítána na 100 000 obyvatel. Incidence je rozdělená do věkových 

skupin a podle pohlaví. 

Tabulka 16  Incidence v relativních počtech (na 100 000 obyvatel) u vybraných onemocnění dle věkových skupin 

a pohlaví k 31. 12. 2015 

Incidence relativně (na 100 000 obyvatel) 

A02 A04.5 

Věk. 

skupiny 
M - muži F - ženy 

Věk. 

skupiny 
M - muži F - ženy 

0-10 289,34 478,47 0-10 537,34 376,98 

11-20 64,84 113,07 11-20 259,35 180,91 

21-30 84,46 56,87 21-30 197,07 127,97 

31-40 22,31 75,32 31-40 145,01 53,80 

41-50 13,52 26,44 41-50 67,59 52,89 

51-60 80,23 46,38 51-60 144,42 46,38 

61-70 0 68,25 61-70 81,61 68,25 

71-80 0 0 71-80 27,94 92,11 

81-90 48,24 0 81-90 144,72 50,15 

91+ 0 0 91+ 0 0 

Celkem 72,71 100,01 Celkem 188,31 113,57 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza 

 Další tabulka 17 nám ukazuje pro srovnání incidenci relativně na vybraná 

onemocnění v Praze 6 a v České republice. V Praze 6 je tato incidence nižší u obou 

onemocnění, kdy salmonelóza představuje 71,96 % a kampylobakterióza 75,53 % 

z republikových dat incidence. 
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Tabulka 17 Incidence relativně (na 100 000 obyvatel) u vybraných onemocnění v roce 2015 v Praze 6 a v České 

republice 

Incidence relativně (na 100 000 

obyvatel) v roce  2015 
A02 A04.5 

Praha 6 87,0 149,2 

ČR 120,9 200,2 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza 

 

Hospitalizace u průjmových salmonelových a kampylobakteriových onemocnění  

 Pro vybraná průjmová onemocnění za rok 2015 bylo celkem 40 hospitalizací.  

Z toho 24 pro salmonelózu a 16 pro kampylobakteriózu. Z celkového počtu vykázaných 

v programu Epi-Dat je to u salmonelóz 24,5 % a 9,5 % u kampylobakterióz. Nejčastějším 

důvodem hospitalizace byla dehydratace způsobená průjmem, zvracením a celkovým 

zhoršením zdravotního stavu. Nejčastěji převažovaly hospitalizace v Nemocnici Na 

Bulovce, ve Fakultní nemocnici v Motole a v Ústřední vojenské nemocnici. Délka 

hospitalizace se pohybovala v průměru kolem 4 dnů u salmonelózy a 3 dní 

u kampylobakteriózy.  

 V následující tabulce 18 jsou čísla, na kterých oddělení byla hospitalizace 

provedena, zda na infekčním nebo jiném oddělení (převažují dětské oddělení, 

gastroenterologie a chirurgie).  

Tabulka 18 Počet hospitalizovaných pacientů v roce 2015 s průjmovým onemocněním 

  A 02 A 04.5 

Hospitalizace na infekčním odd. 15 11 

Hospitalizace na jiném odd. 9 5 

Celkem 24 16 

Průměrem dnů        4,09            3,36     

Medián dnů 3 3 

Směrodatná odchylka dnů        2,04            1,29     

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza 

 V následující tabulce 19 a obrázcích 21, 22 je rozložení podle věkových skupin 

a pohlaví u vybraných diagnóz. Zde už je rozdělení věkových skupin podle GBD z 1990 

pro výpočet pomocí programu R. Zvolené věkové skupiny jsou většího rozsahu, protože 

počet hospitalizací není tak vysoký a disponuje nízkými čísly. 
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Tabulka 19 Počet hospitalizací rozdělen do věkových skupin a podle pohlaví k 31.12.2015 

A02 A04.5 

Věk. 

skupiny 
M - muži F - ženy 

Věk. 

skupiny 
M - muži F - ženy 

0-4 3 4 0-4 4 0 

5-14 4 2 5-14 0 2 

15-44 3 4 15-44 4 2 

45-59 1 1 45-59 1 0 

60+ 1 1 60+ 1 2 

Celkem 12 12 Celkem 10 6 

 A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza 

 

 

Obrázek 21 Graf s hospitalizací rozdělen do věkových skupin a podle pohlaví pro kampylobakteriózu v roce 2015 

 

 

Obrázek 22 Graf s hospitalizací rozdělen do věkových skupin a podle pohlaví pro salmonelózu v roce 2015 



 

56 

 

3.1.6 Délka trvání onemocnění - remise 

Pro zjištění délky trvání onemocnění bylo osloveno 9 lékařů z Prahy 6 s atestací 

a dlouholetou praxí v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) v počtu 4, 

všeobecné praktické lékařství (PL) v počtu 4, dále jeden lékař s atestací v oboru 

epidemiologie (epi) z protiepidemického oddělení Prahy 6. V průměru trvání salmonelózy 

bylo 9,5 dne a trvání kampylobakteriózy 9 dní. V následující tabulce 20 je uveden přehled 

lékařů, kteří uvedli dobu trvání onemocnění ve dnech (jsou uvedeny dny pouze do 

vymizení příznaků, nikoliv dny do úplného vyléčení, protože doba trvání je velmi 

různorodá, hlavně z hlediska přechodného nosičství, proto se k tomu nevyjadřovali). Pro 

srovnání je uveden v tabulce průměr, který je používán v evropském programu BCoDE pro 

výpočet DALY.  Tyto průměry v tabulce 21 jsou rozděleny na mírné, kdy nemocní 

nenavštívili praktického lékaře, střední – komplikovaný, kdy navštívili praktického lékaře 

a ti co byli hospitalizovaní.  39,40,41 Ze zjištění od praktických lékařů se od průměrů 

z EU u zjištěných z ECDC (střední - komplikovaní) se lišíme jen o málo (směrodatná 

odchylka 0,6 u A02 a 0,4 u A04.5). 

Tabulka 20 Délka trvání onemocnění ve dnech - remise 

 
Odbornost 

A02 - salmonelóza A04.5 - kampylobakterióza 

Trvání (ve 

dnech) 
Průměr 

Trvání (ve 

dnech) 
Průměr 

lékař č.1 epi 9 9 11 11 

lékař č.2 PL 10 10 10 10 

lékař č.3 PL 10 10 10 10 

lékař č.4 PL 10 10 10 10 

lékař č.5 PL 10 10 10 10 

lékař č.6 PLDD 9-10 9,5 7-8 7,5 

lékař č.7 PLDD 9-10 9,5 7-8 7,5 

lékař č.8 PLDD 9-10 9,5 7-8 7,5 

lékař č.9 PLDD 7-10 8 5-10 7,5 

Průměr - 9,5 - 9 

Průměr v EU - 10,65 - 9,72 

Směr.odchylka - 0,575 - 0,36 
 

Tabulka 21 Průměr dnů trvání onemocnění z ECDC 39,40,41 

ECDC - Evropa (dny) 

A04.5 

lehké 3,22 

střední 9,72 

hospital. 14,39 

A02 

lehké 5,58 

střední 10,65 

hospital. 16,15 

A04.5 kampylobakterióza, A02 salmonelóza  
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3.2 Náklady na onemocnění z pohledu plátce (ZP) 

Náklady pro vybraná onemocnění byly stejné a jednotlivé položky se u salmonelózy 

a kampylobakteriózy neliší. V obou případech se jedná o bakteriální infekční průjem, kde 

není rozdíl v léčení.  

Náklady praktických lékařů 

 Soubor byl rozdělen na nemocné, kteří navštívili praktického lékaře a na 

hospitalizované. Soubor kde nemocní navštívili praktického lékaře byl dále rozdělen podle 

věku (dle kódu výkonu pro zdravotní pojišťovnu): 

 děti do 6 let věku, 

 děti nad 6 let věku, 

 dospělí. 

 

 Pro lepší zpřehlednění nákladů se počítalo s pacienty, kteří jakoby nenavštívili 

svého registrujícího praktického lékaře, protože platba výkonů je dána hlavně kapitací, 

platí se jen pouze odběr a kultivační vyšetření stolice. Proto jsou zahrnuty výkony - cílené 

vyšetření a kontrolní vyšetření lékařem. Pro vyčíslení kultivačního vyšetření se 

zprůměrovalo 6 mikrobiologických laboratoří v Praze včetně nemocničních (ÚVN a NNB, 

FNM), v tabulce 22. Počet provedených výkonů během léčby v tabulce 23 byl stanoven dle 

zhodnocení praktických lékařů na Praze 6. 

 K ceně samotného výkonu v tabulce 22, se použila cena bodu z vyhlášky 324/2014 

Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 

2015. Jsou to výkony nezahrnuté do kapitační platby, výkony za neregistrované pojištěnce 

příslušné zdravotní pojišťovny poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, 

hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanovila na 1,08 Kč (příloha č.2, 

písmeno A, bod 4). 42 

Tabulka 22 Cena výkonu podle počtu bodů a kódu výkonu u vybraných diagnóz 

Kód 

výkonu 
Počet 

bodů 
Výkon 

Cena v 

Kč 

01023 181 cílené vyšetření lékařem 195,48 

01024 120 kontrolní vyšetření lékařem 129,60 

02023 296 cílené vyšetření lékařem PLDD dítěte do 6 let 319,68 

02024 235 kontrolní vyšetření lékařem PLDD dítěte do 6 let 253,80 

02033 181 cílené vyšetření lékařem PLDD dítě nad 6 let 195,48 

02034 120 kontrolní vyšetření lékařem  PLDD dítě nad 6 let 129,60 

09115 59 odběr biolog materiálu 63,72 

82013   kultivace stolice - výtěr z rekta 436 

82031 
  cílená kultivace stolice na salmonelu a kampylobakter 230 
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Tabulka 23 Počet provedených výkonů během léčby u praktického lékaře 

  

Cílené 

vyšetření 
Kontrolní 

vyšetření 

Odběr 

biolog. 

materiálu 
Kultivace 

Cílená 

kultivace 

Děti do 6 let věku 1 2 2 1 1 

Děti nad 6 let věku 1 2 2 1 1 

Dospělý 1 2 1 1 0 

 

 V následující tabulce 24 je cena jednoho léčení u praktického lékaře pro děti 

a dorost a praktického lékaře pro dospělé. Z tabulky 22 se vypočítaná cena za jednotlivé 

úkony s počtem provedených výkonů z tabulky 23 sečetla a vyšla cena jednoho léčení na 

jednoho pacienta v tabulce 24. Nejvyšší cena vychází u dětí do 6 let věku. Je to dáno tím, 

že dítě mladšího věku má více kontrol a je požadováno negativní vyšetření stolice při 

návratu dítěte do kolektivu a mají lepší zhodnocení výkonu. U starších dětí nad 6 let je 

cena o něco nižší, neboť už je výkon hodnocen jako u dospělé osoby. U dospělých není 

požadován kontrolní odběr (proto není započítán). Provádí se pouze v případech, kdy si to 

vyžádá jeho zdravotní stav, nebo když vykonává činnosti epidemiologicky závažné. 

Tabulka 24 Cena jednoho léčení na jednoho pacienta 

  Cena v Kč na jednu osobu 

Dítě do 6 let věku 1 620,72 

Dítě nad 6 let věku 1 248,12 

Dospělý 954,40 

 

 V tabulce 25 jsou uvedeny počty nemocných na vybraná onemocnění, od nichž byl 

odečten počet hospitalizovaných pacientů pro jednotlivé věkové skupiny. Cena za jednoho 

pacienta byla vynásobena celkovým počtem v dané skupině. 

Tabulka 25 Cena léčení k jednotlivým diagnózám a jejich celkovému počtu 

  A02 Cena v Kč A04.5 Cena v Kč  

Dítě do 6 let věku 27 43 759,44 51 82 656,72 

Dítě nad 6 let věku 19 23 714,28 25 31 203,00 

Dospělý 28 26 723,20 76 72 534,40 

Celkem 74 94 196,92 152 186 394,12 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza 

Tabulka 26 Celková cena léčení u praktických lékařů (PL a PLDD) 

  A02 A04.5 Celkem Cena v Kč celkem 

Dítě do 6 let věku 27 51 78 126 416,16 

Dítě nad 6 let věku 19 25 44 54  917,28 

Dospělý 28 76 104 99 257,60 

Celkem 74 152 226 280 591,04 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza  
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Náklady na hospitalizaci 

 V následující tabulce 27 je rozložení hospitalizovaných pacientů pro vybraná 

onemocnění, je zde uveden počet hospitalizací na infekčním oddělení, jiném oddělení 

a celkové počty v jednotlivých věkových kategoriích v Praze 6 za rok 2015. 

Tabulka 27 Hospitalizovaní pacienti dle věku a podle oddělení v roce 2015 v Praze 6 

Hospitalizace 
A02 – salmonelóza A04.5 - kampylobakterióza 

Celkem 
Počet celk. Jiné odd. Inf. odd. Počet celk. Jiné odd. Inf. odd. 

Dítě do 6 let věku 9 4 5 4 2 2 13 

Dítě nad 6 let věku 4 1 3 2 1 1 6 

Dospělý 11 4 7 10 2 8 21 

Celkem 24 9 15 16 5 11 40 

 

 Náklady na hospitalizaci byly zpracovány na podkladě vyúčtování ze zdravotní 

pojišťovny. V následující tabulce je přehled  počtu výkonů pro jednotlivé věkové 

kategorie, byly vybrány i průměrné dny hospitalizace, kdy den přijetí a den propuštění se 

počítá jako jeden den. U hospitalizovaných pacientů na jiném oddělení se počítají 

i ošetřovací dny na intenzivní jednotce, jelikož v příjmové diagnóze je většinou uvedena 

dehydratace. Zde jeden bod byla cena 0,98 Kč, která odpovídá danému nemocničnímu 

zařízení v roce 2015. Jako průměrné náklady za jeden ošetřovací den na běžném oddělení 

byla stanovena cena 1 413 Kč, za ošetřovací den u dětí a dorostu na intenzivní jednotce 

byla cena 6 851 Kč, u dospělých je cena zprůměrována ze 3 nemocnic zdravotní 

pojišťovnou na 7 412 Kč. Do výkonů, které se započítaly do celkové částky, jsou cílená 

vyšetření lékařem, komplexní vyšetření lékařem (u dospělých vyšetření chirurgem pro 

podezření na NPB), odběr biologického materiálu (separace séra nebo plasmy, CRP, 

bilirubin, ALT, AST, AMS, sodík, urea, draslík, alk. fosfatáza, GMT, glukóza, chloridy, 

kreatinin, krevní obraz + diferenciál., ABR), zde se započítala cena za vyšetření statim. 

 

 V tabulce 28 jsou uvedeny jednotlivé úkony pro dané věkové kategorie, které jsou 

vykazovány jako k daným hospitalizovaným pacientům s průjmovým onemocněním. 

Tabulka 28 Hospitalizace ne jiném oddělení, počty výkonů rozdělení dle věku 

Hospitalizace na 

jiném oddělení 
Cílené 

vyšetření 
Kompl. 

vyšetření 

Odběr 

biolog. 

mater. 

základní 

Odběr 

biolog. 

mater. 
ABR 

Ošetřov. 

den 

intenziv. 

Ošetřov. 

den 

běžné 

odd. 

Děti do 6 let věku 2 1 1 1 2 2 1 

Děti nad 6 let věku 2 1 1 1 2 2 1 

Dospělí 2 1 1 1 1 2 1 

 

 V tabulce 29 jsou uvedeny počty nemocných na vybraná onemocnění. Cena za 

jednoho pacienta byla vynásobena celkovým počtem v dané skupině. U dospělých jsou 

nejvyšší náklady na onemocnění, protože mají vyšší částku na ošetřovací den na intenzivní 

jednotce. Je zde uvedena i celková částka za všechny hospitalizované na jiném oddělení. 
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Tabulka 29 Hospitalizace na jiném odd. počty pacientů dle věku a onemocnění, cena v Kč na jednu osobu a cena 

pro obě dg celkem 

Jiné odd. A02 A04.5 
Počet 

celkem 
Cena v Kč na jednu 

osobu 
Cena v Kč celkem 

Děti do 6 let věku 4 2 6 16 676,80 100 060,80 

Děti nad 6 let věku 1 1 2 16 676,80 33 353,60 

Dospělí 4 2 6 18 690,25 112 141,50 

Celkem 9 5 14 - 245 555,90 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza  

 Náklady na hospitalizaci na infekčním oddělení pro vybrané diagnózy byly 

zpracovány na podkladě dat ze zdravotní pojišťovny. Data jsou ze 3 nemocnic s infekčním 

oddělením od 110 pacientů, léčených v roce 2015. Počítán byl 1 bod = 1 Kč pro 

srovnatelnost v jednotlivých zařízení.  Jsou zde zahrnuté náklady na laboratorní vyšetření, 

body za ostatní vyšetření, body za zobrazovací metody, body za standardní lůžko-den, 

body za intenzivní lůžko-den, lékový paušál na lůžkách a náklady na léčivo a léčebný 

materiál. V následující tabulce jsou jednotlivé nemocnice k daným diagnózám 

s průměrnými náklady a průměrné náklady nemocnice celkem za všechny diagnózy. 

Tabulka 30 Průměrné náklady v jednotlivých nemocnicích za vybrané diagnózy, průměrné náklady celkem 

v daném zařízení 

Zařízení Diagnóza 
 

Průměrné náklady v Kč  

Nemocnice  1 A02 Salmonelová enteritis 11 284,30 

  A02.9 Infekce salmonelami NS 11 485,00 

  A04.5 Enteritida, původce: Campylobacter 13 234,47 

  Celkem - průměr 

 

12 001,26 

Nemocnice 2 A02 Salmonelová enteritis 20 279,46 

  A04.5 Enteritida, původce: Campylobacter 15 047,26 

  Celkem - průměr   17 663,36 

Nemocnice 3 A02 Salmonelová enteritis 16 649,07 

  A02.8 Jiné určené infekce salmonelami 10 532,86 

  A04.5 Enteritida, původce: Campylobacter 9 990,00 

  Celkem - průměr   12 390,64 
 

 V následující tabulce jsou uvedeny průměrné náklady na jednu hospitalizaci na 

infekčním oddělení pro dané onemocnění a daných věkových kategorií. Tyto průměrné 

náklady byly vypočítány z podkladů zdravotní pojišťovny viz výše.  

Tabulka 31 Průměrné náklady na hospitalizaci na infekčním oddělení ve věkových kategorií a pro dané diagnózy 

na jednu osobu 

Průměrné náklady na hospitalizaci na infekčním oddělení na jednu osobu 

 

A02 - salmonelóza v Kč A04.5 - kampylobakterióza v Kč 

Děti do 6 let věku 14 162,82 11 014,64 

Děti nad 6 let věku 15 895,00 11 660,59 

Dospělí 14 720,45 16 370,45 
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 V následující tabulce 32 je uvedena průměrná cena za hospitalizaci na infekčním 

oddělení pro dané diagnózy. Jsou uvedeny počty nemocných na vybraná onemocnění. 

Cena za jednoho pacienta byla vynásobena celkovým počtem v dané skupině. Je zde 

uvedena i celková částka za všechny hospitalizované na infekčním oddělení. 

Tabulka 32 Průměrné náklady na hospitalizaci na infekčním oddělení pro jednotlivé diagnózy s počtem 

hospitalizovaných a cenou celkem 

Infekční oddělení 

A02 - salmonelóza 
Počet hospitalizací 

Cena v Kč na jednu 

hospitalizaci 
Cena v Kč celkem 

Děti do 6 let věku 5 14 162,82 70 814,10 

Děti nad 6 let věku 3 15 895,00 47 685,00 

Dospělí 7 14 720,45 103 043,12 

Celkem 15  - 221 542,22 

A04.5 - kampylobakterióza 

Děti do 6 let věku 2 11 014,64 22 029,28 

Děti nad 6 let věku 1 11 660,59 11 660,59 

Dospělí 8 16 370,45 130 963,57 

Celkem 11  - 164 653,43 

 

 Následující tabulka je výsledné shrnutí nákladů pro vybrané diagnózy, je zde 

uveden počet osob léčených, či hospitalizovaných pro dané diagnózy v roce 2015 v Praze 

6. Tyto náklady jsou pro daná onemocnění přibližně stejná s tím, že v porovnání s počtem 

osob je léčba kampylobakteriózy levnější. Je to dáno tím, že převážná většina byla 

u praktického lékaře, kde nedosahují náklady velkých částek, tak jak je tomu 

u hospitalizovaných. 

Tabulka 33 Celkové náklady podle léčby u vybraných onemocnění, je zde počet osob a celkové částky v Kč 

Celkové náklady 
A02 A04.5 

Celkem  v Kč 
Počet osob A02 v Kč Počet osob A04.5 v Kč 

PL, PLDD 74 94 196,92 152 186 394,10 280 591,00 

Hospitalizace - jiné odd. 9 158 145,00 5 87 410,90 245 555,90 

Hospitalizace - inf. odd. 15 221 542,20 11 164 653,40 386 195,60 

Celkem 98 473 884,10 168 438 458,50 912 342,60 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza  

 Následující obrázek 23 je graf pro celkové náklady v Kč podle druhu léčby pro 

daná onemocnění za rok 2015 pro Prahu 6, zahrnuje léčení u praktického lékaře 

a u praktického lékaře pro děti a dorost, hospitalizace na infekčním oddělení 

a hospitalizace na jiném oddělení. Pro obě onemocnění je nejnákladnější z pohledu plátce, 

léčba s hospitalizací na infekčním oddělení 42,3 % z celkové částky, následuje léčba 

u praktických lékařů s 30,8 % a nakonec hospitalizace na jiném oddělení s 26,9 %. Pro 

jednotlivá onemocnění je u salmonelózy u praktických lékařů 19,9 % z celkové částky, 

hospitalizace na jiném oddělení 33,4 % a na infekčním oddělení 46,8 %.  
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U kampylobakteriózy je u praktických lékařů 42,5 %, hospitalizace na jiném oddělení 19,9 

% a na infekčním oddělení 37,6 %.  

 

 

Obrázek 23 Graf - celkové náklady v Kč podle léčby pro daná onemocnění pro rok 2015 v Praze 6 

 

3.3 Výpočet DALY  

3.3.1 Program DISMOD  

Zdrojová data 

V tomto programu proběhla kontrola dat. Zadala se základní data o populaci. Struktura 

obyvatelstva, rozdělená podle věku a pohlaví ve věkových skupinách, které jsou zadány 

v absolutních číslech (viz tabulka 34). Další byla data o úmrtnosti v populaci, která jsou 

přepočítána na 1 000 obyvatel.  

Tabulka 34 Data pro DISMOD II, populace dle věku a pohlaví a úmrtnost na 1 000 obyvatel 

Populace Úmrtnost 

Věkové  skupiny M - muži F - ženy Věkové  skupiny M - muži F - ženy 

0-4 3 310 3 222 0-4 0 0,62 

5-14 5 805 5 397 5-14 0 0 

15-44 22 208 22 493 15-44 0,86 0,31 

45-59 9 574 9 813 45-59 3,76 2,14 

60+ 12 738 18 072 60+ 41,61 40,28 

  

 Další data se už zadala do vstupních proměnných, kde se zadala incidence 

u onemocnění, case fatality (případy úmrtí - letalita), mortalita (úmrtnost na dané 

onemocnění). 

 Tabulka 35 je incidence přepočítána na 1 000 obyvatel u vybraných onemocnění, 

která je rozdělena dle věku a pohlaví.  
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Tabulka 35 Incidence u vybraných onemocnění na 1 000 obyvatel 

Incidence A02 A04.5 

Věkové skupiny M - muži F - ženy M - muži F - ženy 

0-4 3,32 5,59 7,85 5,59 

5-14 2,24 2,96 2,76 2,22 

15-44 0,59 0,67 1,71 0,89 

45-59 0,63 0,41 1,25 0,51 

60+ 0,08 0,33 0,71 0,66 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza  

 

 Další tabulka 36 obsahuje vstupní proměnnou pro naše vybraná onemocnění 

mortalitu a letalitu (case fatality), která jsou také přepočítána na 1 000 obyvatel. 

Tabulka 36 Data o mortalitě a case fatality (letalitě) na vybraná onemocnění na 1 000 obyvatel 

  A02 A04.5 

Case fatality 0,867 0,050 

Mortality 0,001 0,0003 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza  

 

 Výsledná data z programu DISMOD pro jednotlivá onemocnění. Rozdělena podle 

příslušné diagnózy do věkových skupin (nastaveny podle programu R), podle pohlaví, 

většinou je hodnota přepočtena na 1 000 obyvatel.  

Tabulka 37 Data z programu DISMOD pro salmonelózu, dle věku pro muže 

Disease: A02, ICD codes: A02 

Males 

Age 

Input Output 

Incidence 
Case 

fatality 
Mortality Incidence Remission 

Case 

fatality 
Mortality 

RR 

mortality 

Age of 

onset 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 
 (number)  (years) 

0-4 3,20 0,87 0,001 1,62 500 0,50 0,001 7,04E+17 2,50 

5-14 2,24 0,87 0,001 1,41 500 0,46 0,0014 7,12E+28 9,50 

15-44 0,59 0,87 0,001 0,61 494,62 0,81 0,0011 7,52E+26 29,62 

45-59 0,63 0,87 0,001 0,59 475,87 0,86 0,0011 1,46E+10 52,23 

60+ 0,08 0,87 0,001 0,10 80,77 0,87 0,001 1 0 

0+ NA NA 0,001 0,63 413,91 0,73 0,0011 9,98E+27 0 

 A02 salmonelóza, NA - not applicable- nelze aplikovat 
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Tabulka 38 Data z programu DISMOD pro salmonelózu, dle věku pro ženy 

Disease: A02, ICD codes: A02 

Females 

Age 

Input Output 

Incidence 
Case 

fatality 
Mortality Incidence Remission 

Case 

fatality 
Mortality 

RR 

mortality 

Age of 

onset 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 
 (number)  (years) 

0-4 5,59 0,87 0,001 1,26 500 0,63 0,001 13744,06 2,57 

5-14 2,96 0,87 0,001 1,47 500 0,47 0,0014 1,64E+42 9,71 

15-44 0,67 0,87 0,001 0,66 492,23 0,77 0,0011 7,04E+41 29,25 

45-59 0,41 0,87 0,001 0,43 354,06 0,86 0,001 1,18E+19 52,20 

60+ 0,33 0,87 0,001 0,33 276,08 0,87 0,001 1 0 

0+ NA NA 0,001 0,63 420,69 0,75 0,0011 4,59E+41 0 

Tabulka 39 Data z programu DISMOD pro kampylobakteriózu, dle věku pro muže 

Disease: A04.5, ICD codes: A04.5 

Males 

Age 

Input Output 

Incidence 
Case 

fatality 
Mortality Incidence Remission 

Case 

fatality 
Mortality 

RR 

mortality 

Age of 

onset 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 
 (number)  (years) 

0-4 7,85 0,05 0,0003 4,23 498,46 0,05 0,0003 6,74E+16 2,45 

5-14 2,76 0,05 0,0003 2,87 448,81 0,05 0,0003 6,66E+27 9,47 

15-44 1,71 0,05 0,0003 1,72 285,32 0,05 0,0003 5,38E+25 29,49 

45-59 1,25 0,05 0,0003 1,26 209,21 0,05 0,0003 8,5E+08 52,19 

60+ 0,71 0,05 0,0003 0,72 120,48 0,05 0,0003 1 0 

0+ NA NA 0,0003 1,68 264,23 0,05 0,0003 7,99E+26 0 

Tabulka 40 Data z programu DISMOD pro kampylobakteriózu, dle věku pro ženy 

Disease: A04.5, ICD codes: A04.5 

Females 

Age 

Input Output 

Incidence 
Case 

fatality 
Mortality Incidence Remission 

Case 

fatality 
Mortality 

RR 

mortality 

Age of 

onset 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 

 (rates * 

1000) 
 (number)  (years) 

0-4 5,59 0,05 0,0003 3,64 487,11 0,05 0,0002 1068,223 2,44 

5-14 2,22 0,05 0,0003 2,21 353,13 0,05 0,0003 1,6E+41 9,20 

15-44 0,89 0,05 0,0003 0,89 148,10 0,05 0,0003 5,61E+40 29,18 

45-59 0,51 0,05 0,0003 0,55 90,30 0,05 0,0003 6,84E+17 52,34 

60+ 0,66 0,05 0,0003 0,66 108,48 0,05 0,0003 1 0 

0+ NA NA 0,0003 1,03 160,79 0,05 0,0003 3,71E+40 0 

A04.5 kampylobakterióza, NA - not applicable- nelze aplikovat (platí zde  pro všechny tabulky) 
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3.3.2 Výpočet v programu BCoDE 

Program je určen pro vypočítávání zátěže onemocnění v evropských zemích. Je to program 

z ECDC, který má v sobě více nastavení, včetně analýzy nejistot. V tomto programu jsou 

dané věkové skupiny, náš soubor byl upraven do uvedených věkových kategorií (viz 

tabulka 41) a rozdělen podle pohlaví. Je zadán v absolutních číslech. 

Tabulka 41 Vstupní data pro výpočet v programu BCoDE pro jednotlivé věkové skupiny a vybraná onemocnění 

Populace A02 A04.5 

Věkové 

skupiny 
M - muži F - ženy 

Věkové 

skupiny 
M - muži F - ženy 

Věkové 

skupiny 
M - muži F - ženy 

0 688 626 0 1 3 0 3 1 

1-4 2 622 2 596 1-4 10 15 1-4 23 17 

5-9 3 391 3 168 5-9 10 13 5-9 12 8 

10-14 2 414 2 229 10-14 3 3 10-14 4 4 

15-19 2 247 2 138 15-19 0 1 15-19 7 3 

20-24 2 965 2 975 20-24 2 5 20-24 5 6 

25-29 3 883 3 830 25-29 3 1 25-29 8 4 

30-34 4 037 4 119 30-34 2 3 30-34 9 1 

35-39 4 766 4 985 35-39 1 5 35-39 5 4 

40-44 4 310 4 446 40-44 0 0 40-44 4 2 

45-49 3 338 3 381 45-49 0 2 45-49 2 1 

50-54 3 380 3 353 50-54 5 1 50-54 4 4 

55-59 2 856 3 079 55-59 1 1 55-59 6 0 

60-64 3 311 3 672 60-64 0 2 60-64 1 1 

65-69 3 007 3 776 65-69 0 3 65-69 4 4 

70-74 2 315 3 179 70-74 0 1 70-74 1 2 

75-79 1 504 2 445 75-79 0 0 75-79 0 2 

80-84 1 213 2 467 80-84 0 0 80-84 1 1 

85+ 1 388 2 533 85+ 1 0 85+ 2 2 

Celkem 53 635 58 997 Celkem 39 59 Celkem 101 67 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza  

 

 Tento program má nastavené parametry, které ovlivní výsledek. Jsou to různé 

komplikace a následky pro daná onemocnění. Program rozděluje infekce na případy 

nekomplikované, komplikované a komplikované s hospitalizací (viz tabulka 42). 

39,40,41 

Tabulka 42 Distribuce případů v prgramu BCoDE 

Distribuce případů A02 Počet dní trvání A04.5 Počet dní trvání 

Nekomplikované bez návštěvy lékaře (GP) 83,3 % 5,58 76 % 3,22 

Komplikované s návštěvou lékaře (GP) 15 % 10,65 23 % 9,72 

Komplikované s hospitalizací 1,7 % 16,15 1 % 14,39 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza,  GP - praktický lékař 
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 Podíl úmrtí u symptomatických případů salmonelózy je nastaven a propočítán 

z případů hlášených z TESSy a ze studií (0,05-0,1 %). 39,43,44  Jako následek je 

u tohoto onemocnění nastavena reaktivní artritis (1,31 %), která je také propočítána ze 

studií.  39,45  

 U kampylobakteriózy je podíl úmrtí také propočítán z TESSy a ze studií  (0,001-

0,05 %).41,46,47 Následky jsou reaktivní artritis (1,7 %) 39, GBD (Syndrom Guillain- 

Barré), které jsou rozděleny na mírné a závažné, invalidita pro GBD (0,0015 -0,09 %). 

48,49,50 

 U obou onemocnění v tomto programu IBS (syndrom dráždivého tračníku) nebyla 

tato komplikace zařazena, protože v literatuře je velmi diskutována a má mnoho jiných 

významných faktorů pro vznik tohoto onemocnění. 

 

 Následující tabulka 43 je už samotný výsledek pro daná onemocnění. Je zde 

vypočítán YLD - roky ztracené životem s disabilitou, YLL - roky ztracené předčasným 

úmrtím a celkové DALY (roky života vážené disabilitou) je 3,96 pro obě onemocnění. 

DALY pro jeden případ je 0,03. Pro ukázku je v příloze č. 5 tabulka z BCoDE pro 

salmonelózu se všemi daty.   

Tabulka 43 Výpočet z programu BCoDE, pro jednotlivá onemocnění 

Model YLD YLL DALY 
DALY 

per 

Case 

YLD 

per  
100 000 

YLL 

per  
100 000 

DALY 

per  
100 000 

Campylobacteriosis - 

model 1 
0,83 1,29 2,12 0,01 0,74 1,14 1,88 

Salmonellosis -  
model 2 

0,40 1,45 1,85 0,02 0,36 1,28 1,64 

Total 1,23 2,73 3,96 0,03 1,10 2,42 3,52 
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Obrázek 24 Graf z programu BCoDE pro muže a ženy podle věkových skupin s DALY 
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 Výsledky v podobě grafů pro salmonelózu, pro průměrné zatížení onemocněním 

a s následky - reaktivní artritis v daném souboru (viz obrázek 25). 

 

 

 

Obrázek 25 Grafy z programu BCoDE pro salmonelózu průměrné zatížení a následky- reaktivní artritis 

 

 Zde jsou výsledky v podobě grafů pro kampylobakteriózu, také pro průměrné 

zatížení a s následky reaktivní artritis, GBD - syndrom Guillain- Barré,  invalidita spojená 

s tímto onemocněním (viz obrázek 26). 

 

 

 

Obrázek 26 Grafy z programu BCoDE pro kampylobakteriózu průměrné zatížení a následky- reaktivní artritis, 

GBS, invalidita GBS 

 Protože tento program pracoval jen daty, které jsou zadána, vychází z těchto 

hodnot. Tyto počty onemocnění, které byly zadány, nesouhlasily s počtem 

komplikovaných - tedy těch, kteří navštívili praktického lékaře. Naše data o počtech 

nemocných pro tato onemocnění jsou čistě od laboratorně potvrzených případů (od 

praktických lékařů a hospitalizovaných). Počty onemocnění se tedy v následující tabulce 

navýšily a byly dopočítány podle výchozích procent pro dané onemocnění v tomto 

programu, jak uvádím v tabulce 42. 
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 Následují tabulka je dopočítána tak, aby byl počet co nejvíce přiblížen našim 

skutečným počtům nemocných, kteří navštívili praktické lékaře.   

Tabulka 44 Dopočítané počty onemocnění pro salmonelózu a kampylobakteriózu pro program BCoDE 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza  

 

 V tabulce 45 jsou uvedeny počty, které jsou přibližně stejné jako naše výchozí, pro 

salmonelózu 59 mužů a 39 žen, pro kampylobakteriózu 101 mužů a 67 žen (výchozí počty 

onemocnění viz tabulka 41). 

Tabulka 45 Počty onemocnění z programu BCoDE s rozdělením na nekomplikované, komplikované (GP), 

hospitalizované 

  

A02 - salmonelóza A04.5 - kampylobakrerióza 

Nekomplik. Komplik. GP Hospitaliz. Nekomplik. Komplik. GP Hospitaliz. 

F - ženy 327,81 59,03 6,69 220,16 66,63 2,90 

M - muži 216,69 39,02 4,42 327,00 98,96 4,30 

GP - praktický lékař 

 

 

 

 

A02 A04.5 

Věk. skupiny M - muži F - ženy Věk. skupiny M - muži F - ženy 

0 6,67 20,01 0 12,78 4,26 

1-4 66,7 100,05 1-4 97,98 72,42 

5-9 66,7 86,71 5-9 51,12 34,08 

10-14 20,01 20,01 10-14 17,04 17,04 

15-19 0 6,67 15-19 29,82 12,78 

20-24 13,34 33,35 20-24 21,3 25,56 

25-29 20,01 6,67 25-29 34,08 17,04 

30-34 13,34 20,01 30-34 38,34 4,26 

35-39 6,67 33,35 35-39 21,3 17,04 

40-44 0 0 40-44 17,04 8,52 

45-49 0 13,34 45-49 8,52 4,26 

50-54 33,35 6,67 50-54 17,04 17,04 

55-59 6,67 6,67 55-59 25,56 4,26 

60-64 0 13,34 60-64 4,26 4,26 

65-69 0 20,01 65-69 17,04 17,04 

70-74 0 6,67 70-74 4,26 8,52 

75-79 0 0 75-79 0 8,52 

80-84 0 0 80-84 4,26 4,26 

85+ 6,67 0 85+ 8,52 8,52 

Celkem 260,13 393,53 Celkem 430,26 285,42 
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 Další výsledky nám ukazují, že se s navýšením počtu onemocnění (viz tabulka 

46Tabulka 46), navýšil i YLD - roky ztracené životem s disabilitou, YLL - roky ztracené 

předčasným úmrtím a celkové DALY (roky života vážené disabilitou), které tak činí 21,39. 

DALY na jeden případ zůstává stejné. 

Tabulka 46 Výpočet z programu BCoDE u dopočítaných případů pro jednotlivá onemocnění 

Model YLD YLL DALY 
DALY 

per 

Case 

YLD 

per  
100 000 

YLL 

per 
 100 000 

DALY 

per 
 100 000 

Campylobacteriosis - 
model 1 3,57 5,51 9,08 0,01 3,17 4,89 8,06 
Salmonellosis -  
model 2 2,67 9,64 12,31 0,02 2,37 8,56 10,93 

Total 6,24 15,15 21,39 0,03 5,54 13,45 18,99 

 

 Další graf  (viz obrázek 27) nám ukazuje pořadí vybraných onemocnění podle 

zátěže - DALY na 100 000 obyvatel. 

 

 

 
 

Obrázek 27 Pořadí vybraných onemocnění podle vypočítané zátěže (DALY - na 100 000) z programu BCoDE 
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 V následujícím grafu z programu BCoDE je úmrtnost ve srovnání s incidencí na 

100 000 obyvatel u našich vybraných onemocnění. 

 

 

 Obrázek 28 Úmrtnost na vybraná onemocnění ve srovnání s incidencí na 100 000 obyvatel z programu BCoDE 
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Obrázek 29 Graf z progamu BCoDE podle věkových skupin pro muže a ženy s dopočítaným DALY
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 Dle WHO se diskontní sazba se doporučuje pro GBD ve výši 3 %. Diskontní sazba 

se zvolila pro tato onemocnění 1,5 % a doporučované 3 % dle WHO. Zde byla volena 

diskontní sazba, protože tento program začleňuje i následky daných onemocnění, které 

mohou přesahovat roky života. Zpravidla se jedná o krátkodobé onemocnění, proto naše 

hlavní výsledky budou interpretovány bez diskontní sazby.   

 

 V tabulce 47, která uvádí výsledky u případů s diskontní sazbou 1,5 %.  

Tabulka 47 Výpočet z programu BCoDE pro jednotlivá onemocnění s diskontní sazbou 1,5 % 

 

 Tabulka 48, která uvádí výsledky u dopočítaných případů s diskontní sazbou 1,5 %.  

Tabulka 48 Výpočet z programu BCoDE u dopočítaných případů pro jednotlivá onemocnění s diskontní sazbou 

1,5 % 

Model 0,015 YLD YLL DALY 
DALY 

per 

Case 

YLD 

per  
100 000 

YLL 

per  
100 000 

DALY 

per  
100 000 

Campylobacteriosis - 
model 1 3,51 4,08 7,59 0,01 3,11 3,62 6,73 
Salmonellosis - 
 model 2 2,67 7,63 10,30 0,02 2,37 6,78 9,15 

Total 6,17 11,71 17,89 0,03 5,48 10,40 15,88 

 

 Tabulka 49, která uvádí výsledky u případů s diskontní sazbou 3 %.  

Tabulka 49 Výpočet z programu BCoDE pro jednotlivá onemocnění s diskontní sazbou 3 % 

Model 0,03 YLD YLL DALY 
DALY 

per 

Case 

YLD 

per  
100 000 

YLL 

per 
 100 000 

DALY 

per   
100 000 

Campylobacteriosis - 

model 1 
0,81 0,76 1,57 0,009 0,72 0,67 1,39 

Salmonellosis -  
model 2 

0,40 0,96 1,36 0,01 0,36 0,85 1,21 

Total 1,21 1,71 2,93 0,02 1,08 1,52 2,60 

 

 

 

 

 

 

Model 0,015 YLD YLL DALY 
DALY 

per 

Case 

YLD 

per 
 100 000 

YLL 

per   
100 000 

DALY 

per  
100 000 

Campylobacteriosis - 

model 1 
0,82 0,95 1,77 0,01 0,73 0,85 1,57 

Salmonellosis -  
model 2 

0,40 1,14 1,54 0,02 0,36 1,02 1,37 

Total 1,22 2,10 3,31 0,03 1,08 1,86 2,94 
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 Tabulka 50, která uvádí výsledky u dopočítaných případů s diskontní sazbou 3 %.  

Tabulka 50 Výpočet z programu BCoDE u dopočítaných případů pro jednotlivá onemocnění s diskontní sazbou 3 

% 

Model 0,03 YLD YLL DALY 
DALY 

per 

Case 

YLD 

per   
100 000 

YLL 

per   
100 000 

DALY 

per   
100 000 

Campylobacteriosis - 
model 1 3,46 3,26 6,72 0,009 3,07 2,89 5,97 
Salmonellosis -  
model 2 2,69 6,38 9,07 0,01 2,39 5,67 8,06 

Total 6,15 9,64 15,79 0,02 5,46 8,56 14,02 

 

 

3.3.3 Výpočet v programu R 

Program má kalkulátor DALY. Je schopen vypočítat DALYs při zadání požadovaných 

parametrů. Provádí i analýzu nejistot, jakou je součást procesu kalkulace. Je realizována 

pomocí Monte Carlo simulací. Tato metoda opakovaně simuluje náhodné hodnoty pro 

každý z epidemiologických parametrů a vah v souladu s jejich distribucí nastavenou 

uživatelem. V tomto programu jsou jiné věkové skupiny, podle původních GBD, tyto 

skupiny musí být zachovány. Náš soubor byl tedy upraven do těchto věkových kategorií 

rozdělen podle pohlaví. Populace je zadána v absolutních číslech (viz tabulka 51). 

Vypočítává průměrný a střední YLDs, YLLs, DALY, úmrtí s intervalem spolehlivosti.  

Tabulka 51 Vstupní data pro program R, populace v jednotlivých věkových skupinách 

Populace 

Věk. 

skupiny 
M - muži F - ženy 

0-4 3 310 3 222 

5-14 5 805 5 397 

15-44 22 208 22 493 

45-59 9 574 9 813 

60+ 12 738 18 072 

 

 

 Následující tabulka 52 obsahuje data pro incidenci u vybraných onemocnění, je 

přepočítána na 1000 obyvatel, pro muže a ženy, v tabulce jsou dále uvedeny váhy pro 

výpočet, které byly použity pro daná onemocnění z WHO (viz tabulka 3). 33 
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Tabulka 52 Data pro program R, incidence pro vybraná onemocnění na 1 000 obyvatel, DW - váhy podle 

věkových skupin a pohlaví 

Incidence DW - váhy 

Věkové skupiny 
A02 - salmonelóza A04.5 - kampylobakterióza 

Léčené i neléčené 
M - muži F - ženy M - muži F - ženy 

0-4 3,32 5,59 7,85 5,59 0,119 

5-14 2,24 2,96 2,76 2,22 0,094 

15-44 0,59 0,67 1,71 0,89 0,086 

45-59 0,63 0,41 1,25 0,51 0,086 

60+ 0,08 0,33 0,71 0,66 0,088 

 

 

 Další tabulka 53 obsahuje trvání onemocnění v letech, a úmrtnost na vybraná 

onemocnění přepočítaná na 1 000 obyvatel. 

Tabulka 53 Data pro program R trvání (duration) , mortalita - úmrtnost u vybraných onemocnění 

 

A02 A04.5 

Trvání onemocnění 0,02 0,02 

Mortalita  0,001 0,0003 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza  

 

 Mezi další data, která se zadávala do programu R jsou průměrný věk úmrtí, který se 

u salmonelózy a kampylobakteriózy pohyboval v rozmezí 70 - 78 let. V následující tabulce 

je průměrný počátek pro vybraná onemocnění v letech. 

Tabulka 54 Průměrný počátek onemocnění pro jednotlivá onemocnění v letech 

Věk. 

skupiny 
A02 A04.5 

M - muži F - ženy M - muži F - ženy 

0-4 1,7 1,7 2,1 2,1 

5-14 7,9 7,8 7,7 9,0 

15-44 28,0 28,3 28,2 27,9 

45-59 52,5 49,8 53,5 51,8 

60+ 87,0 65,2 73,1 74,0 

A02 salmonelóza, A04.5 kampylobakterióza  

 

 Následující tabulka 55 je výsledek pro obě daná onemocnění dohromady. Je zde 

vypočítán YLD - roky ztracené životem s disabilitou s hodnotou 1, YLL - roky ztracené 

předčasnými úmrtími s hodnotou 9 a celkové DALY (roky života vážené disabilitou) je 10 

pro obě onemocnění. DALY pro jeden případ je 0,04. Diskontní sazba se zvolila pro tyto 

onemocnění 1,5 %. Byla zvolena pouze pro změnu výsledků, protože tento program 

nezohledňuje následky těchto onemocnění. Dané DALY je také nižší, než v programu 

BCoDE tím, že nezohledňuje následky. DALY je dále přepočítáno na 100 000 obyvatel 

a na jednu nemocnou osobu. 
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Tabulka 55 Výsledky z programu R 

 

 

Po vložení dat z programu DISMOD 

 Další tabulka 56  ukazuje výsledky pro daná onemocnění dohromady po vložení dat 

z programu DISMOD (viz tabulky 37, 38, 39, 40). Tyto výsledky nám ukazují, že YLD - 

roky ztracené životem s disabilitou s hodnotou 0, YLL - roky ztracené předčasnými 

úmrtími s hodnotou 13 a celkové DALY (roky života vážené disabilitou) je 13 pro obě 

onemocnění. DALY pro jeden případ je 0,05. 

Tabulka 56 Výsledky z programu R po vložení dat z programu DISMOD 

Diskontní sazba 

(%)/ věkové váhy 
YLD YLL DALY IS 95% Deaths 

DALY/ 
100 000 

DALY 

na osobu 

0 0 13 13 1-83 0 11,54 0,05 

1,5 0 7 8 1-48 0 7,10 0,03 

3 0 5 5 0-31 0 4,44 0,02 

Věkové váhy 0 13 14 0-1 0 12,43 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskontní sazba 

(%)/ věkové váhy 
YLD YLL DALY IS 95% Deaths 

DALY/ 
100 000 

DALY 

na osobu 

0 1 9 10 1-83 0 8,88 0,04 

1,5 1 5 6 1-48 0 5,34 0,02 

3 1 4 4 0-31 0 3,55 0,02 

Věkové váhy 0 8 9 0-1 0 7,99 0,03 
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3.4 Souhrnné výsledky 

Pro přehlednost jednotlivých výsledků jsou v následující tabulce data vypočítaná 

v programech BCoDE, BCoDE dopočítaná data (v ukazateli incidence), v statistickém 

programu R a v R z dat z programu DISMOD. V tabulce 57 jsou všechny zjištěné výsledky 

v jednotlivých programech s danou diskontní sazbou 0 %, 1,5 % a 3 %, dále YLD, YLL, 

celkové DALY, DALY přepočítané na jednu nemocnou osobu a přepočítané DALY na 

100 000 obyvatel.  

Tabulka 57 Souhrnné výsledky v jednotlivých programech a s diskontní sazbou 

Model Diskont % YLD YLL DALY 
DALY na  

nem.os. 
DALY na 

100 000 

BCoDE 

0 1,23 2,73 3,96 0,03 3,52 

1,5 1,22 2,10 3,31 0,03 2,94 

3 1,21 1,71 2,93 0,02 2,60 

BCoDE dop. 

0 6,24 15,15 21,39 0,03 18,99 

1,5 6,17 11,71 17,89 0,03 15,88 

3 6,15 9,94 15,79 0,02 14,02 

R 

0 1 9 10 0,04 8,88 

1,5 1 5 6 0,02 5,33 

3 1 4 4 0,02 3,55 

R - DISMOD 

0 0 13 13 0,05 11,54 

1,5 0 7 8 0,03 7,10 

3 0 5 5 0,02 4,45 

 V následujícím grafu jsou vidět jednotlivé výsledné DALY na 100 000 obyvatel, 

s diskontní sazbou 0 %, 1,5 % a 3 %. Jsou zde také vidět jednotlivé změny, kde samotná 

diskontní sazba má snižující vliv na dané výsledky. 

 

Obrázek 30 Graf s výsledným DALY na 100 000 obyvatel vypočítaný v jednotlivých programech s diskontní 

sazbou 0 %, 1,5 % a 3 % 

 0, 1,5 a 3 znamená diskontní sazbu v % 

3,52 2,94 2,6 

18,99 

15,88 
14,02 

8,88 

5,33 
3,55 

11,54 

7,1 

4,45 

0 1,5 3 0 1,5 3 0 1,5 3 0 1,5 3 

BCoDE BCoDE dop. R R - DISMOD 

DALY na 100 000 obyvatel 
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 V následující tabulce je vypočítané DALY z nákladů na onemocnění z pohledu 

plátce, toto DALY se tak pohybuje v rozmezí 42 652,8 až 230 389,5 Kč pro obě vybraná 

onemocnění v oblasti Prahy 6 za rok 2015.  

Tabulka 58 Vypočítané DALY v Kč pro jednotlivé výsledky pro Prahu 6 

 

 

 

 

 

3.5 Analýza nejistoty 

Senzitivní analýza byla zvolena jednocestná. Vždy se zkoumal vliv jednotlivých ukazatelů. 

Měnila se diskontní sazba, ukazatel mortality, incidence a doby trvání onemocnění.  

 V tabulce 59 pro citlivost jednotlivých výsledků byla zvolena změna diskontní 

sazby ve výsledcích DALY v jednotlivých programech, v kterých byl vypočítán. Diskontní 

sazba byla 0%, 1,5%, a 3% při zachování všech ostatních dat a ukazatelů. Diskontní sazba 

má vliv na výsledné DALY, je tedy signifikantní. 

Tabulka 59 Senzitivní analýza u výsledků v programech se změnou diskontní sazby 

Diskontní 

sazba 
BCoDE 

dop. 
BCoDE R 

R 

DISMOD 

0% 21,39 3,96 10 13 

1,5% 17,89 3,31 6 8 

3% 15,79 2,93 4 5 

 

 Mezi další změny ve výsledcích DALY pro tuto analýzu bylo voleno navýšení 

o 10 %, 20 % a snížení 10 %, 20 % v jednotlivých ukazatelích - mortalitě a incidenci. Byl 

vždy měněn pouze jeden ukazatel při zachování všech ostatních dat.  Při navýšení nedošlo 

k žádné signifikantní změně u obou ukazatelů, při navýšení o 20% u mortality došlo 

k navýšení o 1 DALY. Při poklesu v ukazateli mortalita dochází ke klesající signifikantní 

změně a u incidence došlo k poklesu o 1 DALY. Mortalita je citlivější ukazatel než 

incidence. 

 

 

 

 

Program DALY DALY  v Kč 

BCoDE  3,96 230 389,54 

BCoDE dopočítané 21,39 42 652,76 

R 10,00 91 234,26 

R-DISMOD 13,00 70 180,20 
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  Tabulka 60 Mortalita a incidence při navýšení o 10 %, 20 %  a snížení o 10 %, 20 % 

  
DALY - 

výchozí 
10% 20% -10% -20% 

Mortalita 10 10 11 8 7 

Incidence 10 10 10 9 9 

  

 Další ukazatel pro tuto analýzu byla zvolena doba trvání onemocnění, kde se jen 

navyšovala, protože tato doba je poměrně krátká. Zvolena byla i dvojnásobná a trojnásobná 

doba. Při navýšení o 10 % a o 20 % je hodnota DALY stejná a nemá vliv na výsledky. Při 

dvojnásobné době se DALY navýší o 1. Při změně trojnásobné doby už ve výsledcích 

stouplo YLD (roky ztracené disabilitou) na hodnotu 2, ale celkové DALY je oproti 

výchozímu navýšeno pouze o 1. 

Tabulka 61 Doba trvání onemocnění s navýšením o 10 %, 20 %, dvojnásobek a trojnásobek doby trvání 

Doba trvání 

onemocnění 
DALY - 

výchozí 
10% 20% 2x doba 3x doba 

R 10 10 10 11 11 

R DISMOD 13 13 13 14 14 
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3.6 Souhrn k metodice výpočtu zátěže onemocněním 

1) Demografické údaje v dané populaci 

Mezi základní demografické údaje - vstupy, které jsou potřeba k výpočtu: 

 obyvatelstvo z vybrané populace, za daný referenční rok 

 - údaje, které je nutno mít a rozdělit podle věku, doporučují se věkové 

jednotky 

 - s rozdělením podle pohlaví na muže a ženy  

  

 celková úmrtnost - mortalita 

 - počty zemřelých, z vybrané populace, za daný referenční rok, také 

 rozdělené podle věku úmrtí a podle pohlaví, doporučují se věkové jednotky 

 - počty se propočítají na úmrtnost, podle vzorce 

 

         
                                       

                                 
 

 

 příčiny smrti 

 - celkové příčiny smrti v dané populaci a za daný referenční rok, jejich 

 popis 

 - rozdělení do tří skupin podle příčin  

  I. skupina jsou přenosné nemoci, mateřské příčiny, podmínky  

  vzniklé v perinatálním období a výživové nedostatky  

  II. skupina zahrnující nepřenosné nemoci 

  III. skupina obsahuje úmyslné i neúmyslné zranění  

 

 - úmrtí na dané diagnózy, které jsme si vybrali pro výpočet zátěže, 

 s přepočítáním úmrtnosti - mortality  

 - následně také i letality - smrtnosti, podle vzorce 

 

         
                                      

                                      
 

 

 Tyto údaje jsou dostupné z Českého statistického úřadu a údaje o smrtnosti se zjistí 

z programu Epi-Dat. Pokud nejsou dostupná v daném regionu, dají se přepočítat 

z celorepublikových dat o daném onemocnění, neboť se předpokládá, že v naší republice je 

smrtnost stejná. Pokud se jedná o jiná onemocnění, která Epi-Dat nemá k dispozici, je 

možno využít i národních registrů onemocnění, data z ÚZISu. 
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Obrázek 31 Postup pro demografické údaje 

 

2) Současný přehled vybraného onemocnění  

 

Tento krok popisuje vybrané onemocnění, jako systematický přehled současných znalostí, 

dané následky, jeho přirozený průběh, z něhož pak budou vycházet epidemiologické údaje 

v následujícím kroku: 

 zpracujeme literární rešerši k daným onemocněním z naší i zahraniční literatury 

 vypracujeme stručný přehled o onemocnění 

 vytvoříme vývoj a výskyt onemocnění (počty onemocnění v jednotlivých letech 

retrospektivně) 

 vypracujeme následky k danému onemocnění 

Z literatury, odborných článků, studií, registrů, programu Epi-Dat, ÚZISu. 
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4) Identifikace epidemiologických údajů 

 

Hlavní epidemiologické údaje, vše musí být členěno podle věku a pohlaví: 

 incidence (počet případů onemocnění v daném roce na danou populaci) 

 úmrtnost a smrtnost (kterou máme vypracovanou už z demografických ukazatelů) 

 délka onemocnění - remise (ze současných studií v ČR nebo zahraničních studií, 

nebo stanovením názoru od odborníků v dané problematice) 

 hospitalizace (počet případů) 

 závažnost onemocnění  

 - mírné průběhy 

 - středně těžké průběhy (ty co navštívili praktického lékaře) 

 - komplikované průběhy (ty co si vyžádali hospitalizaci) 

 následky (počet případů k vybraným následkům) 

 výskyt postižení 

 trvání zdravotního postižení 

Z programu Epi-Dat, jako další zdroje dostupné studie ze zahraničí a z listů 

epidemiologického šetření. 

 

Obrázek 32 Postup pro epidemiologické údaje 

5) Vytvoření první sady odhadů 

 

Kontrola dat pomocí software DISMOD II, který je ke stažení na stránkách WHO. 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/tools_software/en/ 

vyžaduje: 
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 strukturu obyvatelstva - počty obyvatel, rozdělené podle věku a pohlaví 

 celkovou úmrtnost v populaci, rozdělenou podle věku a pohlaví 

 

 

 

Obrázek 33 Titulní okno v programu DISMOD II 

 

 V části "imput variables", které jsou součástí hlavního formuláře je zobrazeno 7 

zaškrtávacích polí, každý pro jednu vstupní proměnnou. K zadání jsou minimálně 3 

vstupní proměnné. 

 incidence - výskyt 

 prevalence 

 remission - trvání (v letech) 

 case fatality -případy úmrtí - počet zemřelých v jednom roce, dělený počtem osob 

s onemocněním (smrtnost- letalita) 

 duration 

 mortality - úmrtnost - počet úmrtí na dané onemocnění ve vztahu k počtu osob 

v daném populačním celku a času 

 RR mortality a case fatality obsahují stejné informace 

 

 Ve vstupním formuláři je prvním úkolem stanovit věkové skupiny. Je doporučeno 

používat jednoleté věkové skupiny (po jednom roce). Mohou být, pokud nejsou dostupná 
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tato data definovaná, nastavit je podle uvážení i s rozdělením podle pohlaví. Po definování 

věkových skupin se mohou zadávat data do vstupní tabulky. Po zadání hodnot se potvrdí 

SAVE (uložit) a CLOSE (zavřít) s návratem do hlavního vstupního formuláře. 

 

 Sekce "process imputs" má zaškrtávací pole - pohlaví muži a ženy a "start process", 

který po kliknutí zpracuje data. Po tomto kroku se zobrazí tabulka s možností zobrazit data 

v tabulce, grafu s možností výběru nastavení proměnných. Pokud se zadá "calculation" 

CALCULATE zobrazí se i dopočítaná data k tomuto onemocnění. Dá se otevřít 

i v tabulkovém zobrazení. 

 

 V třetí části hlavního formuláře je "output present", kde se nastaví sensitivita 

a provede se "export results"- export výsledků, v nabídce je pak výběr formátu a výběr 

toho co chceme uložit. 

 Pro naše výpočty jsme zvolili 3 vstupní proměnné - incidenci, mortalitu a case 

fatality. 

 

8) Výpočet YLL a YLD 

 

Samotný výpočet se provádí nejběžněji pomocí 2 programů a to statistického programu R 

a evropského z ECDC BCoDE. 

 

Program R 

 Pro tento program se nutné nainstalovat balíček " DALY calculator", vyvoláním 

této funkce se objeví další okna, ve kterých se už pracuje. 

 

 

Obrázek 34 Titulní okno pro program R v DALY Calculator 
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 Výchozí věkové skupiny, které jsou nastavené podle GBD 1990 a to 0-4, 5-14,     

15-44, 45-59, 60+. Musí být zachována alespoň jedna kombinace pohlaví a věkových 

skupin, aby se dalo pokračovat. 

 nastavení tabulky populace - "set population" se otevře okno "population" 

obyvatelstvo, podle věkových skupin a podle pohlaví 

 nastavit tabulku očekávaná délka života "life expectancy", může se použít výchozí 

tabulka s nastavením délky života 80 u mužů a 82,5 u žen, nebo se dá definovat 

v menu "settings" 

 

 v dalším kroku se nastavují vstupní parametry "set data" 

 otevře se další okno, které se vyplní (data se nastavují podle věku a pohlaví, 

dají se i fixovat pevně a jinak nastavit - plné rozvrstvení, jen podle 

věkových skupin a ne podle pohlaví, nebo podle pohlaví, ale ne podle 

věkové skupiny a bez stratifikace) 

 incidence (počet případů/1000 obyvatel za rok) 

 onset (počátek - použijeme z DISMODu) 

 treatment 

 duration - trvání (v letech) 

 DW treated a untreated - váhy pro dané onemocnění (zjistí se z tabulek 

z WHO) 

 mortality (počet úmrtí/ 1 000 obyvatel za rok) 

 average age at death - průměrný věk úmrtí 

 

 

Obrázek 35 Podokno pro zadávání dat v programu R pro jednotlivé diagnózy 
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 další krok nastavení  

 věkové váhy, ano nebo ne 

 diskontní sazba 

 následuje výpočet DALYs kliknutím na "Caculate DALYs", tím se vypočítá 

YLDs, YLLs a jejich výsledek součtem DALY, vytvoří histogram 

z celkového počtu DALY, s rozložením hustoty. 

 

 

Program BCoDE  

 Tento program má mnoho nastavení a je určen pro státy Evropské unie, obsahuje již 

nastavená data pro jednotlivé země. 

  

 

Obrázek 36 Titulní okno pro program BCoDE 

Select countries and diseases 

 v prvním kroku se nastaví země 

 v druhém pak onemocnění, objeví se jako models (v pravo), onemocněních může 

být i více, program nejprve zpracuje jednotlivá onemocnění a jako výsledek je 

sloučí dohromady 

Edit model data 

 je vybrán jen jeden model 

 nastaví se incidence  

 průměrný počet případů za rok 

 podcenění, nedostatečné hlášení, na základě zjištění (pokud je) 

 v dalším kroku populace 
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 věkové rozložení populace podle pohlaví (pro ČR je zde nastavena 

demografická data z posledního sčítání lidu, domů a bytů) 

 střední délka života (standardní LE table) 

 outcome tree v tomto stromu se dají nastavit některé parametry podle vašich 

představ, většina jich je nastavena (u některých je  nastaveno a nedá se změnit), pro 

tyto odhady byly použity data ze studií, která jsou pak podrobně rozepsána 

v následujícím okně "disease report" 

 

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Obrázek 37 Program BCoDE pro distribuci dat pro kampylobakteriózu 

 v následujícím kroku "Run models" se nastaví diskontní sazba a provede simulaci, 

tabulka se po načtení zavře 

 následně se otevře "View detailed results", kde se zobrazí tabulka a grafy 

s výsledky pro jeden model 

 vše se musí opakovat pro další onemocnění, po zadání všech se přistoupí 

k následujícímu kroku 

 "View agregated results"- souhrnné výsledky 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

4 Diskuse 

Pro vypočítání břemena neboli zátěže nemocí byla zvolena metodika z WHO, která 

pomůže zhodnotit stav zdraví populace pomocí údajů o nemocnosti, úmrtnosti a jiných 

vybraných ukazatelů. Jako hlavní měřící ukazatel byla zvolena jednotka DALY. Tyto 

jednotky ukazují rozdíl mezi skutečným zdravím populace a naším cílem, což je počet roků 

ztracený předčasným úmrtím a nemocnosti. 51  

Práce je zaměřena na gastroenteritidy na diagnózy A02 - salmonelózu a A04.5 

kampylobakteriózu, protože Česká republika v porovnání se státy EU zaujímá přední místa 

v počtech u těchto onemocnění. Z WHO také vyplývá podpora zaměřená na národní úrovni 

pro prevenci alimentárních infekcí s určením rozsahu problému. 6 

V práci je zvolena populace Prahy 6, která má 112 632 obyvatel, což je 1,07 % 

z celé České republiky. V porovnání se studiemi, které jsou uvedena v současném stavu 

a mají podobnou tématiku, je naše vybraná populace 0,67 % k počtu obyvatel v Nizozemí. 

18,19,52. Rozloha našeho území v ČR je 78 868 km
2 

a Nizozemí má 33 893 km
2
. Je tedy 

menší, i když hustota obyvatelstva je vyšší v Nizozemí o 366,4 obyvatel na km
2
. 52 

 Mediánem věku v populacích, uvádím zde celkový medián věku je 40,5 let 

v Praze 6, v ČR 40,8 a 42 let v Nizozemí. Tyto hodnoty se výrazně neliší od republikového 

nebo Nizozemského mediánu věku. 52  

Index závislosti musel být v Praze 6 přepočítán do jiných věkových skupin, aby 

mohl být porovnáván, jako věkové skupiny, které uvádí ČSÚ. Pro mezinárodní srovnávání 

jsou generace 0-19, 20-59, 60+. V Praze 6 je 88,7, v ČR 78,2 a 86,6 v Nizozemí. 52  

Populace na Praze 6 je tedy více podobná v tomto ukazateli Nizozemí než České republice. 

Údaje mohou být avšak pro rok 2015 jiné, v ČSÚ jsou pro ČR a Nizozemí z roku 2014.  

Stejně platí pro index feminity - počet žen na 100 mužů, kde v Praze 6 je 110, v ČR 

103,6 a 101,9 v Nizozemí. Tyto hodnoty se výrazně od sebe neliší. Tento ukazatel je 

v porovnání v ČR a Nizozemí stabilní, za posledních 5 let nedošlo k žádné výrazné změně. 

52  

Naděje dožití při narození je 80 let v Praze, pro ČR je 78,3 a pro Nizozemí 81,4. 

Tyto ukazatele se za posledních 5 let též výrazně nemění, dochází k menšímu nárůstu, 

hlavně v ČR. 52 

Zemřelých v přepočtu na 1 000 obyvatel je 11,9 v Praze 6, v ČR 10 a 8,3 

v Nizozemí. V Nizozemí mají o něco menší úmrtnost v populaci, tyto ukazatele opět 

vycházejí z roku 2014, takže porovnání může být zkresleno, data pro rok 2015 nejsou 

k dispozici. Při posouzení, tohoto ukazatele je úmrtnost ve všech zemí za posledních 5 let 

stabilní.52 

Příčiny úmrtí v Praze 6 se neliší od republikových ani v závislosti na pohlaví, na 

prvním místě jsou to nemoci oběhové soustavy, na druhém novotvary a třetím místě 

nemoci dýchací soustavy. Pro Nizozemí platí, že v roce 2013 byla jako hlavní příčina 
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novotvary a následují nemoci oběhové soustavy a na třetím místě nemoci dýchací soustavy 

s  tím, že novotvary s nemocemi oběhové soustavy se liší od sebe jen velice málo.   54,55 

 Incidence onemocnění byla pro rok 2015 vypočítána z dat programu Epi-Dat. 

Nutno říci, že do tohoto programu se dostanou pouze hlášená laboratorně potvrzená 

onemocnění, nebo případy v epidemiologické souvislosti. Výskyt těchto onemocnění 

v populaci je mnohem vyšší, ne všichni nemocní se však dostaví k praktickému lékaři 

s průjmovými obtížemi. Také zdaleka praktičtí lékaři neodebírají vzorky na kultivační 

vyšetření u pacientů s průjmovým charakterem onemocnění, čímž dochází k možnosti 

zařazení pod jinou diagnózu (např. K52 -  Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida, K58 

Syndrom dráždivého střeva,  K63 Jiné nemoci střev a jiné diagnózy). Většina praktických 

lékařů odebírá vzorek na kultivační vyšetření u pacientů až při delším nebo závažnějším 

průběhu. Incidence pro naše vybraná onemocnění v Praze 6 je u salmonelózy 0,87 

a u kampylobakteriózy 1,49. V České republice je v porovnání 1,2 (salmonelóza) a 2  

(kampylobakterióza). Tato incidence je přepočítána na 1 000 obyvatel. V Praze 6 je pak 

incidence nižší u obou onemocnění, kdy salmonelóza představuje 71,96 % 

a kampylobakterióza 75,53 % z republikových dat incidence. Incidence těchto onemocnění 

je z hlášených případů z programu Epi-Dat. Odpovídá tedy s velkou převahou laboratorně 

diagnostikovaným případům. U incidence v Nizozemí je tomu jinak v tabulkách, ve studii  

18 je u salmonelózy je 5,3 kampylobakteriózy 22. Uvádí se zde odhad dle využití 

zdravotní péče. Ve zdroji 14,15 viz příloha č. 3 je podle povinného hlášení z ECDC 

(program TESSy) pro tuto zemi výskyt 1 204 případů onemocnění pro salmonelózu, 3 782 

případů onemocnění pro kampylobakteriózu v roce 2009, ze kterého je tato studie. Což by 

znamenalo, když tento článek uvádí, že populace je 16,5 milionu, tak by tato incidence 

musela být 0,07 pro A02 a 0,22 pro A04.5 s přepočtem na 1 000 obyvatel. Tomu tedy 

odpovídá, že ČR zaujímá přední místa v počtu hlášených laboratorně potvrzených případů 

v Evropě. Pro podrobnější je lepší zhodnocení incidence, kde by bylo potřeba se více 

zaměřit i na ostatní průjmová onemocnění, vypracovat odhad těchto onemocnění v dané 

populaci průzkumem a spoluprací praktických lékařů. Dalším úskalím je nedostatek studií 

v ČR, pokud by byly zpracovány studie například na následky daných onemocnění 

v našem prostředí, dalo by se lépe odhadnou zátěž v populaci. 

 Úmrtnost byla přepočítána na 100 000 obyvatel, byla přepočítána z republikových 

dat, protože Praze 6 v roce 2015 nikdo na tato onemocnění nezemřel. Přepokládáme, že 

mortalita i letalita je v celé republice stejná. Úmrtnost - mortalita je 0,1 na salmonelózu 

a 0,03 na kampylobakteriózu, letalita - smrtnost je 86,6 na salmonelózu a 18,96 na 

kamylobakteriózu. Potvrzená úmrtí na vybraná onemocnění se dají těžko doložit. Většina 

pacientů, která by v souvislosti zemřela na daná onemocnění nemusí být zaznamenána, 

jelikož hlavní diagnóza, na kterou pacient umírá, je jiná, jedná se o závažná onemocnění, 

terminální stádia nádorových onemocnění atd. V tomto ohledu by muselo nastat zlepšení 

hlášení všech diagnóz úmrtí a odběru vzorků při nespecifických průjmech v konečných 

stadiích onemocnění. Další možností by bylo převzít úmrtnost, s jakou počítá program 

BCoDE, kde je nastaven procentem z případů hlášených ECDC do programu TESSy 

a vybraných studií, které byly provedeny v Evropě. 39,41,43,44,46,47 
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 Hospitalizace pro vybraná onemocnění v Praze 6 je v počtu 40 případů celkem. 

Z celkového počtu vykázaných v programu Epi-Dat  je to 24,5 % u salmonelózy a 9,5 % 

u kampylobakteriózy. V přepočtu na 1000 nemocných je to 150 hospitalizací (15 %) 

celkově. V průměru počet jsou 4 dny u salmonelózy a 3 dny u kampylobakteriózy, při 

čemž medián dnů je 3 o obou onemocnění. V programu BCoDE (vychází ze studie) je delší 

doba trvání u komplikovaných případů onemocnění (hospitalizovaných), s největší 

pravděpodobností neukazuje délku pobytu v nemocnici, ale trvání onemocnění, které se po 

hospitalizaci prodlužuje, kdy se pacient musí doléčit v domácím prostředí (u A02 16,15 dní 

a u A04.5 14,39 dní). Když by se započítala doba před hospitalizací, zpravidla 1 až 2 dny, 

s tím, že se nemocný musí dostavit ke svému praktickému lékaři do 3 dnů po hospitalizaci, 

teprve po zvážení a posouzení klinického stavu pacienta se může považovat za relativně 

zdravého, avšak při dramatičtějším průběhu pacienti zůstávají doma ještě ten týden po 

hospitalizaci. V tomto případě představuje doba trvání onemocněním při sečtení  u A02 14 

dní a u A04.5 13 dní. 39 

 Doba trvání onemocnění, která byla zjištěna u lékařů z Prahy 6 (viz kapitola ve 

výsledcích) vyšla u salmonelózy 9,5 dne a 9 dní u kampylobakteriózy. Ve srovnání 

z programem BCoDE (vychází ze studie), kteří uvádí nemocné, které navštívili 

praktického lékaře s průměrem 10,65 dní u salmonelózy a 9,72 dní u kampylobakteriózy. 

V těchto výsledcích se výrazně nelišíme. 39 

 Náklady na onemocnění z pohledu plátce pro daná onemocnění byly členěny na 

náklady léčení u praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, dále na 

hospitalizaci na jiném oddělení a na hospitalizaci na infekčním oddělení. Věkové kategorie 

vycházely z jednotlivých úhrad dle vykazování pro zdravotní pojišťovnu, děti do 6 let 

věku, děti nad 6 let věku a na dospělé. Cena byla vypočítána dle jednotlivých úkonů, které 

byly zjištěny od praktických lékařů, dle bodového ohodnocení s hodnotou bodu. Celkové 

náklady na léčení u praktických lékařů pro vybraná onemocnění vyšla na 280 591,04 Kč. 

Větší podíl má kampylobakterióza 66,4 % z celkových nákladů, protože má větší počet 

nemocných. Náklady na hospitalizaci byly rozděleny podle typu oddělení, kde na jiném 

oddělení se započítal i ošetřovací den na intenzivní jednotce, protože se většinou jednalo 

o dehydrataci. Tyto náklady byly vypočítány na základě vyúčtování a dat od zdravotní 

pojišťovny.  Pro hospitalizaci na jiném oddělení činily náklady celkově 245 555,9 Kč. 

Salmonelóza měla 64,4 % z těchto nákladů, i zde byl větší počet hospitalizovaných.  Při 

hospitalizaci na infekčním oddělení celkově náklady činily 386 195,6 Kč, kde opět 

salmonelóza měla 57,4 % převahu pro větší počet hospitalizovaných. Pro obě onemocnění 

celkové náklady byly 912 342,6 Kč a nejvyšší jsou u hospitalizace na infekčním oddělení 

s 42,3 %, dále léčba u praktických lékařů s 30,8 % a léčba hospitalizací na jiném oddělení 

s 26,9 %. Je opět nutné apelovat na podrobnější pohled na náklady, mít větší počet 

pacientů pro zhodnocení. Vše vyžaduje dobrou spolupráci s lékaři, pacienty a zdravotní 

pojišťovnou.  Pro lepší přehled vynaložených nákladů na daná onemocnění by bylo vhodné 

provést COI – analýzu nákladů na onemocnění s nepřímými náklady na onemocnění, které 

jsou dost obtížně zjistitelné.  

 Před samotným výpočtem DALY byl použit program DISMOD dle doporučení 

metodiky WHO a byla tím provedena kontrola dat. Program je nastaven pro široké využití 
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u různých onemocnění. Program lehce doupravil a rozvrstvil vstupní data do jednotlivých 

věkových skupin, jinak vycházejí podobně, tak jak byla zadána při vstupu. Nutno říct, že 

tento program dopočítává i ukazatele, které se v samotném výpočtu nepromítnou. Program 

je volen i pro onemocnění ve státech, kde není dostupnost dat, nebo například jsou 

podhodnocena úmrtí a musí se proto často odhadovat (například země třetího světa).   

 Samotný výpočet proběhl v evropském programu z ECDC BCoDE. Samotné 

DALY pro vybraná onemocnění byla pro salmonelózu 1,85 a pro kamyplobakteriózu 2,12; 

celkem 3,96. Neodpovídal nám počet komplikovaných případů, tedy těch co navštívili 

praktického lékaře. Vstupní data počtu případů byla navýšena a dopočítána tak, aby 

přibližně odpovídala hodnotám, které vycházení z Epi - Datu (tedy všech laboratorně 

potvrzených). Ve výsledcích je pro salmonelózu 12,31 a kampylobakteriózu 9,08; celkem 

21,39 DALY.  

Pokud výsledky porovnám se studiemi zpracovaných v Nizozemí, tak  výsledná DALY 

jsou uvedena v tabulce 62, kdy byl proveden přepočet na 100 000 obyvatel (v úvahu 

v Nizozemí brán s 16,5 mil. obyvatel) a na nemocnou osobu, pro srovnatelnost výsledků. 

Jen zde připomínám, že incidence případů v Nizozemí je navýšena a odhadnuta z jiných 

studií, nejsou to počty z laboratorně potvrzených případů, tak jako v našem případě za 

Prahu 6. Výsledky pro Prahu 6 jsou z tabulky 46 z programu BCoDE u dopočítaných 

případů, kde je DALY pro jednotlivá onemocnění. Naše hlavní výsledky jsou 

prezentovány a porovnávány bez diskontní sazby, protože se jedná o krátkodobá 

onemocnění (viz tabulka 62). Naše DALY je u salmonelózy v Praze 6 vyšší 

a u kampylobakteriózy zas výrazně nižší. Při přepočtu na nemocnou osobu máme také 

nižší DALY. 

Tabulka 62 Porovnání výsledků pro vybraná onemocnění v Praze 6, Nizozemí 2009, 2011 

  
  

A02 salmonelóza A04.5 kampylobakterióza 

DALY na 100 000 
DALY na nem. 

osobu 
DALY na 100 000 

DALY na nem. 

osobu 

Praha 6 10,93 0,02 8,06 0,01 
Nizozemí 2009 7,7 0,04 19,8 0,04 
Nizozemí 2011 7,84 0,04 22 0,04 

  

Dále DALY bylo vypočítáno v programu R, který počítá pouze s incidencí našich 

potvrzených případů. Tento program počítá celkové DALY pro obě vybraná onemocnění 

v Praze 6. Program nezohledňuje následky onemocnění, tak jak je tomu u evropského 

programu BCoDE, proto výsledné DALY je o něco nižší.  Celkové DALY pro obě 

onemocnění je 10. Program zaokrouhluje na celá čísla, což je vidět i v senzitivní analýze. 

Pro vložení dat z programu DISMOD, která jsou doupravená vyšlo celkové DALY 13. Je 

to způsobené tím, že program lépe rovnoměrně rozvrství data v našem souboru.   

Samotné jedno DALY (21,39 a 10 a 3,96) pro porovnání s náklady na onemocnění 

z pohledu plátce se pohybuje v rozmezí 42 652,8 až 230 389,5 Kč. Toto ohodnocení platí 

pouze pro Prahu 6 za rok 2015. Je zde nutné zdůraznit, že se jedná o náklady z pohledu 

plátce, nejsou to celkové náklady na onemocnění, ve skutečnosti je částka na DALY 

mnohem vyšší, protože zde nejsou zařazeny všechny náklady. 
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Pokud bychom naše výsledné DALY přepočítaly na ČR (bereme v úvahu 

10 524 783 – střední stav obyvatel pro rok 2015), tak by zátěž onemocněním pro naši 

republiku vyšla, při zpracování v programu BCoDE, v dopočítaných datech na 1 998,66 

DALY, pokud bychom přepočítali ze statistického programu R, tak zátěž vychází na 934,6 

DALY za jeden rok. Nutno ale podotknout, že incidence u vybraných onemocnění  je v ČR 

o něco vyšší (viz tabulka 17) při přepočtu než v Praze 6, rozdíl u salmonelózy o 33,9 osob 

a u kampylobakteriózy o 51  osob (bráno z incidence relativně v přepočtu na 100 000 

obyvatel). Tato zátěž by pak měla být o něco vyšší. Kdybychom použili hypotetickou 

kalkulaci s oceněním jednoho DALY na 785 000 Kč 1, jak je uvedeno v teoretické části 

práce, pak by zátěž v ČR byla 1 568 948 100 Kč (přepočítáno 1 998,66 DALY), 

733 661 000 Kč (přepočítáno 934,6 DALY). Při porovnání se studií v Nizozemí, kde byla 

zpracována COI k daným onemocněním při součtu obou onemocnění bez diskontace 2 587 

920 000 Kč (brány náklady na jeden rok, přepočítáno průměrným kurzem EUR/CZK 

v roce 2011, kdy 1 € = 24,6 Kč). 19 Při použití našich neúplných nákladů by se částka 

pohybovala celkově 115 898 377 Kč na všechny případy salmonelózy 

a kampylobakteriózy v ČR za rok 2015 (celkový počet je 33 791 nemocných) a jedno 

DALY (přepočítáno z DALY 1998,66 a 934,6) by se pohybovalo v rozmezí 57 988,04 až 

124 008,5 Kč. 

Senzitivní analýza, která byla provedena jednocestná, nám naznačila, jaké změny 

v ukazatelích mají vliv na výsledky. Měnila se diskontní sazba, ukazatel incidence 

a mortality a doba trvání onemocnění. Diskontní sazba měla signifikantní vliv na výsledky, 

což také uvádí i návod k GBD z WHO. 2 Změny ve výsledcích v diskontní sazbě byly 

provedeny 0%, 1,5% a 3%. Byly zpracovány ve všech možných variantách (programech 

a dat).  U incidence dochází pouze k menším změnám při snížení o 20 %, citlivější je 

mortalita, kde dochází k menšímu nárůstu při zvýšení o 20 % a při snížení o 10 % a 20 %. 

U ukazatele doby trvání onemocnění byl zvolen pouze nárůst, protože jde o krátkodobé 

onemocnění. Nedošlo k žádným změnám, až při zdvojnásobení a trojnásobení doby trvání 

onemocnění, došlo k menšímu navýšení v podobě YLD a pak i celkovému DALY. 

Citlivostní analýza byla zpracována pouze v programu R, kde nutno opět zdůraznit, že 

tento program výsledky zaokrouhluje na celá čísla, proto menší změnu či posun nelze 

zaznamenat. 

Na závěr práce byla vyhotovena metodika k výpočtu zátěže onemocněním. Pro 

dané zpracování dat, je nutnost správného načasování, spolupráce s lékaři, ČSÚ, SZÚ, 

podle vybraného onemocnění s hygienickou stanicí, ÚZIS, nemocnicemi, zdravotní 

pojišťovnou. Pokud se zvolí aktuální rok, data o onemocnění se zpracovávají v průběhu 

roku, nelze tedy počítat, že některá data u výše uvedených institucí lze získat do prvního 

čtvrtletí roku. Poslední data pro zpracování a analýzu příčin úmrtí byla dodána na konci 

června. Data je nutné mít podrobná, rozdělená podle věku (doporučují se věkové jednotky) 

a pohlaví, při zpracování je nutné různě členit soubor do různých věkových skupin, 

dopočítat ukazatele, vypočítat míry v ukazatelích. Je také dobré znát problematiku, vývoj 

a výskyt daného onemocnění nejen u nás, ale i v zahraničí. Z hlediska časové náročnosti je 

nutné si vše dobře připravit a dané odhady pro onemocnění vybrat velmi pečlivě. Pro 

výpočet v programu BCoDE zhodnotit průměrný výskyt onemocnění a zohlednit 



 

93 

 

programové nastavení s tím, že lze dopočítat případy onemocnění tak, aby jejich počet 

odpovídal dané skutečnosti. V daných programech je velké usnadnění výpočtu, 

v evropském programu BCoDE je propracovaná metodika pro výpočet, která velmi 

usnadní práci už jen tím, že některá data jsou už přednastavená a mají základ v evropských 

studiích. Práce ve statistickém programu R je také v celku dobrá, nevýhodou je, že 

zpracovává více onemocnění najednou, pokud by chtěl někdo jednotlivá onemocnění, musí 

se zpracovat zvlášť. 

Metodika má za cíl identifikovat dopad různých zdravotních problémů a rizik na 

veřejné zdraví. Nejčastěji udávaná kritika na tuto metodiku spočívá v tom, že při 

zpracování jsou nedostatky v detailní znalosti problematiky v epidemiologii, kvalitě 

vstupních dat pro zpracování nebo jejich nedostatku. Přistupuje se k odhadům, které 

nemusí odpovídat realitě. Metodika pro výpočet DALY je dosti široká, proto přístup se 

může v jednotlivých zemích lišit a tím ukazatel může ztrácet věrohodnost nebo 

porovnatelnost s ostatními státy. 17 

  Další možností rozvoje této práce by bylo vypracování COI k daným 

onemocněním, aby se mohly posoudit skutečné náklady na onemocnění. Další možností 

pro ocenění DALY je zvolit stejný přístup jako při QALY. 2 Možné je také rozšíření 

práce o další diagnózy a zpracovat celkový přehled či zpracování alimentárních nákaz, tak 

jak je to v Nizozemí s návrhem na preventivní opatření v České republice. Zde by 

vyžadovalo zpracování a spolupráci se Statní veterinární správou, možnost porovnání 

programů pro zdraví chovných zvířat (např. Národní programy tlumení salmonel - 

Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2015). 53 Nebo vytvořit zcela 

nový preventivní program pro zpracování, uchovávání a manipulaci s rizikovými 

potravinami. Výsledky v podobě DALY se pak mohou používat k vyhodnocení nákladové 

efektivity (CEA).  Při porovnání s intervencí (prevence, léčba…) v oblasti rozhodovaní se 

určí kolik je stanovená hranice ceny pro její efektivitu. CEA s koeficientem ICER, který 

nám udává poměr při změně nákladů k změně efektu dané intervence. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo vytvořit modelovou metodiku a výpočet zatížení 

onemocnění s využitím dat ze systému Epi-dat. Mezi další cíle a úkoly této práce patřilo 

teoretické zpracování systému Epi-Dat a porovnat ho se systémy Epi-Info a TESSy, 

analyzovat metodiky používané WHO při výpočtu zatížení onemocněním s využitím 

jednotek DALYs, navrhnout možnost odhadu ekonomického zatížení. Další dílčí úkoly 

této práce byly vypracováním současného stavu a přehled problematiky se zaměřením na 

výpočet zatížení onemocnění u gastroenteritid a analyzovat výběr dat pro výpočet 

u gastroenteritid, převést ho na prostředí ČR. 

 V teoretické části byl vypracován přehled a popis metodiky vycházející z WHO, 

jsou v něm jednotky DALYs jako měřítko celkové zdravotní zátěže. Práce je zaměřená na 

gastroenetritidis, proto byl podán přehled a popis alimentárních nákaz - průjmových, jenž 

jsou u nás i v EU infekční a způsobují je nejčastěji bakterie (kampylobakteriózy, 

salmonelózy) a viry. Pro zhodnocení byly vybrány čtyři zahraniční studie, které se zabývají 

alimentárním onemocněním a při výpočtu zátěže používají jednotky DALYs. Výsledky 

z těchto studií ukazují, že mezi patogeny, které způsobují alimentární onemocnění patří 

kampylobakter, noroviry, rotaviry. Jsou zodpovědné za velkou ekonomickou zátěž pro 

populaci ve sledovaných zemích. Je zpracován současný stav u vybraných informačních 

systémů pro sběr dat u infekčních onemocnění v ČR a v EU.  Programy umožňují  

surveillance infekčních chorob, slouží k hlášení, evidenci dat o počtu a výskytu přenosných 

onemocnění a také k následným analýzám. Systém Epi-dat pro sběr a hlášení infekčních 

onemocnění v ČR. Epi-Info je používán po celém světě, je dostupný všem, včetně manuálů 

s aktualizací pro nové operační systémy. TESSy je poměrně nový informační systém pro 

evropskou kontrolu daných onemocnění. Výše uvedené programy mají statistická 

zpracování, ze kterých jsou uveřejňována data o výskytu jednotlivých onemocnění.  

 Metodika vychází z doporučení a postupů z WHO. Patří sem demografické údaje 

daného regionu - Prahy 6 včetně ukazatelů pro popis populace, identifikace 

epidemiologických údajů, vytvoření sad odhadů pro dané výpočty, zpracování v programu 

DISMOD a výpočet DALY v evropském programu BCoDE a statistickém R, analýza 

senzitivity, výsledky a hodnocení. 

 V práci je zvolena populace Prahy 6, která má 112 632 obyvatel. Celkovým 

mediánem věku v populaci je 40,5 let. Index maskulinity je 90,91 (na 100 osob), index 

stáří je 165,62 (na 100 osob) a index celkové ekonomické závislosti je 68,9 (na 100 osob). 

Úmrtnost v Praze 6 v přepočtu 1000 obyvatel celkově je 11,9. Pro dané výpočty byly 

zvoleny Salmonella a Campylobacter jako patogeny, které způsobují největší počet 

gastroenteritid bakteriálního původu.  Incidence pro naše vybraná onemocnění v Praze 6 je 

u salmonelózy 0,87 a u kampylobakteriózy 1,49 na 1000 obyvatel. Mezi nejčastější příčinu 

úmrtí v populaci Prahy 6 patří nemoci oběhové soustavy, na druhém místě novotvary 

a třetí jsou  nemoci dýchací soustavy. Úmrtnost - mortalita je 0,1 na salmonelózu a 0,03 na 

kampylobakteriózu, letalita - smrtnost je 86,6 na salmonelózu a 18,96 na kamylobakteriózu 

(z republikových dat). Hospitalizace pro vybraná onemocnění v Praze 6 je v počtu 40 

případů celkem (24,5 % u salmonelózy a 9,5 % u kampylobakteriózy). Doba trvání 
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onemocnění, která byla zjištěna u lékařů z Prahy 6 vyšla u salmonelózy 9,5 dne a 9 dní 

u kampylobakteriózy. 

 Byly zjištěny náklady na onemocnění z pohledu plátce. Celkové náklady na léčení 

u praktických lékařů pro vybraná onemocnění vyšlo 280 591,04 Kč. Pro hospitalizaci na 

jiném oddělení činily náklady celkově 245 555,9 Kč. Při hospitalizaci na infekčním 

oddělení celkově náklady činily 386 195,6 Kč. Pro oba typy onemocnění celkové náklady 

byly 912 342,6 Kč pro Prahu 6 v roce 2015. 

 Celkové DALY pro Prahu 6 bylo v programu BCoDE 21,39 (diskontace 3 % 15,79 

DALY) a v programu R 10 (diskontace 3 % 4 DALY). DALY na jeden případ pak činí 

0,03 v programu BCoDE a v R 0,04. V naší práci jsou uvedena BCoDE z dat před úpravou 

3,96 DALY a v R po vložení dat z DISMODu  13 DALY. Při přepočtu k zjištěným 

nákladům se částka za DALY (k hlavním výsledkům) pohybuje v rozmezí 42 652,76 až   

91 234,26 Kč. 

 V závěrečné části práce je vypracovaná metodika pro výpočet zátěže 

onemocněním, která vychází z metodického návodu z WHO. Je v něm uvede přehled 

a zdroje dat pro danou problematiku již převedenou na prostředí České republiky, práce 

s programem DISMOD, dále je rozpracován výpočet v programu BCoDE a statistickém R. 

Oba programy považuji za přijatelné nejen pro velké usnadnění výpočtu. 

 Cíl výpočtu GBD patří komplexní posouzení zátěže onemocněním, podat informace 

o onemocnění, jejich výskytu, příčinách a důsledcích, určit jejich trend, které povedou 

k analýze nákladů a efektivnosti. Tato problematika má mnoho úskalí, nejen pro obtížnost 

z hlediska dat, ale i pro časovou náročnost. Mezi její přednosti patří přehled o daných 

onemocněních a při správném vyhodnocení a přesnosti odhadů lze je pak využít pro širou 

škálu při rozhodování pro různé intervence a preventivní opatření při politickém 

rozhodování. Už jen proto, že ekonomická zátěž v populaci narůstá z hlediska léčení 

pacientů při onemocnění. Tato metodika je dobře využitelná pro oblast veřejného zdraví, 

dá se využít právě pro dostupné registry různých onemocnění, nejen u Epi-Datu, z kterého 

vycházela tato práce. 
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Příloha 1 ECDC - přehled onemocnění, které jsou v tomto centru sledované 28 

Nemoci, jimž lze předcházet očkováním: 

 záškrt, černý kašel, tetanus 

 infekce Haemophilus influenza skupina B 

 chřipka včetně chřipky A (H1N1) 

 spalničky, příušnice, zarděnky 

 dětská obrna 

 neštovice 

Sexuálně přenosné nemoci: 

 chlamydiové infekce, infekce gonokokové, syfilis 

 infekce HIV 

Virové hepatitidy: 

 hepatitida A 

 hepatitida B 

 hepatitida C 

Přenášené potravinami a vodou a nemoci závislé na prostředí: 

 anthrax, botulismus 

 kampylobakterióza,  salmonelóza,  shigelóza, infekce enterohemoragické 

 E.coli 

 cryptosporidiosis, giardiasis, leptospiróza, listerióza, toxoplazmóza 

 trichinóza, yersinosis 

 

Nemoci přenášené nekonvenčními původci: 

 přenosné spongiformní encefalopatie, varianta Creutzfeldt-Jakobovy 

choroby 

Palubní, vzduchem přenosné onemocnění: 

 legionářská nemoc 
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 invazivní meningokokové onemocnění, invazivní pneumokokové 

onemocnění 

 tuberkulóza 

 těžký akutní respirační syndrom (SARS). 

Zoonózy (jiné než uvedené výše):  

 ptačí chřipka u lidí 

 brucelóza, echinokokóza, Q horečka 

 vzteklina, tularémie, virové infekce západonilské horečky 

Vážné zavlečené nemoci: 

 cholera, malárie 

 plague 

 virové hemoragické horečky 

Nemoci přenášené vektorem: 

 klíšťové encefalitidě 

Zvláštní zdravotní problémy: 

 nozokomiální infekce 

 antimikrobiální rezistence 

 

 

Příloha 2 Hlášený výskyt vybraných infekčních nemocí v České republice v Epi-datu 

v letech 2005-2014, na 100 000 obyvatel a absolutně  

Hlášený výskyt vybraných infekčních nemocí v České republice v Epi-datu v letech 2005-

2014, na 100 000 obyvatel 12 

Kód 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A02 321,7 244,5 176,4 105,6 103 82 83,4 100 97,8 129,7 

A04 26,4 24,1 27,4 31,7 30,3 31,8 43,9 49,2 55,2 64,3 

A04.5 295,8 221,2 235 193,4 194,2 201,2 179,2 175,2 175 198,8 

A02 salmonelóza, A04 jiné bakteriální střevní infekce, A04.5 kampylobakterióza 
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Hlášený výskyt vybraných infekčních nemocí v České republice v Epi-datu v letech 2005-

2014 - absolutně - předběžná data 13     

Kód 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A02 32927 25102 18204 11009 10805 8622 8752 10507 10280 13633 

A04 2704 2471 2831 3305 3178 3343 4607 5168 5797 6762 

A04.5 30268 22713 24254 20175 20371 21164 18811 18412 18389 20902 

A02 salmonelóz, A04 jiné bakteriální střevní infekce, A04.5 kampylobakterióza 

 

Příloha 3 Přehled a kampylobakterióz  salmonelóz v EU 2008- 2012 z ECDC 

 

 Přehled kampylobakterióz v EU 2008 - 2012 z ECDC 14 
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Přehled salmonelóz v EU 2008- 2012 z ECDC 15 
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Příloha 4 Ukázka z programu Epi-Dat pro salmonelózu 
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Příloha 5 Ukázka z programu BCoDE celkové tabulky u salmonelózy při výpočtu 

lness Cases per Year 

Incidence per 
100,000 

YLD per Year YLL per Year DALY per Year DALY per Case 

YLD per 
100,000 YLL per 100,000 

DALY per 
100,000 

DALY per 
100,000 

Stratum Specific 

Population 

Stratum 
Specific 

Population 

Stratum 
Specific 

Population 

Stratum 
Specific 

Population 

Total 

Population 

Acute                     

Symptomatic 

infection     0,17 1,45 1,62 0,02 0,15 1,28 1,44 1,44 

              0,17 0,17 0,18 1,30 1,45 1,59 1,47 1,62 1,76 0,01 0,02 0,02 0,15 0,15 0,16 1,15 1,28 1,41 1,30 1,44 1,56 1,30 1,44 1,56 

cases 98,00 87,01 0,17   0,17   0,15   0,15 0,15 

  98,00 98,00 98,00 87,01 87,01 87,01 0,17 0,17 0,18       0,17 0,17 0,18       0,15 0,15 0,16       0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 

death 0,07 0,07   1,45 1,45     1,28 1,28 1,28 

  0,07 0,07 0,08 0,06 0,07 0,07       1,30 1,45 1,59 1,30 1,45 1,59             1,15 1,28 1,41 1,15 1,28 1,41 1,15 1,28 1,41 

Acute Total     0,17 1,45 1,62 0,02 0,15 1,28 1,44 1,44 

              0,17 0,17 0,18 1,30 1,45 1,59 1,47 1,62 1,76 0,01 0,02 0,02 0,15 0,15 0,16 1,15 1,28 1,41 1,30 1,44 1,56 1,30 1,44 1,56 

Sequelae                     

Reactive 
arthritis     0,23 0,00 0,23 2,33E-03 0,20 0,00 0,20 0,20 

              0,16 0,23 0,32 0,00 0,00 0,00 0,16 0,23 0,32 
1,58E-

03 
2,32E-

03 
3,23E-

03 0,14 0,20 0,28 0,00 0,00 0,00 0,14 0,20 0,28 0,14 0,20 0,28 

cases 1,79 1,59 0,23   0,23   0,20   0,20 0,20 

  1,35 1,77 2,30 1,20 1,58 2,05 0,16 0,23 0,32       0,16 0,23 0,32       0,14 0,20 0,28       0,14 0,20 0,28 0,14 0,20 0,28 

death 0,00 0,00   0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sequelae 

Total     0,23 0,00 0,23 2,33E-03 0,20 0,00 0,20 0,20 

              0,16 0,23 0,32 0,00 0,00 0,00 0,16 0,23 0,32 

1,58E-

03 

2,32E-

03 

3,23E-

03 0,14 0,20 0,28 0,00 0,00 0,00 0,14 0,20 0,28 0,14 0,20 0,28 

All Health 

Outcomes 
Total     0,40 1,45 1,85 0,02 0,36 1,28 1,64 1,64 

              0,33 0,40 0,49 1,30 1,45 1,59 1,67 1,85 2,00 0,02 0,02 0,02 0,29 0,35 0,44 1,15 1,28 1,41 1,48 1,64 1,78 1,48 1,64 1,78 


