Organizace ošetření, laboratorního vyšetření a hlášení pacientů s možnou
zavlečenou infekcí ZIKA virem
Kritéria hodnocení:
Klinická:
•
•
•
•
•

zvýšená teplota (< 38,5˚ C)
přechodné artritida / artralgie s možnými otoky kloubů především v menších kloubech rukou a nohou,
makulopapulární vyrážka často se šířící z tváře na tělo
překrvení spojivek nebo bilaterální nehnisavý zánět spojivek
obecné nespecifické (případně i neurologické) příznaky (jako je myalgie, slabost a bolesti hlavy).

Epidemiologická:
•

pozitivní cestovní anamnéza: pobyt v zasažené oblasti ≤ 21 dní před objevením prvních příznaků, poštípání komáry. Zas
oblasti sleduje a pravidelně aktualizuje WHO (http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/en/).

Gynekologická (možná gravidita v době pobytu v zasažené oblasti):
•
•
•

pokud vznikne podezření na infekci při graviditě - konzultace s infekčním oddělením/klinikou.
v případě pozitivních klinických kritérií u gravidní ženy hospitalizace na spádovém infekčním oddělení/klinice
algoritmus přístupu v příloze 1
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Materiál k virologickému vyšetření:

* žádanka

vyšetření v příloze 2

Pro PCR - vhodné pouze v akutní fázi onemocnění v období virémie,
nejdéle 7 dní od prvních příznaků
Nemocnice informuje místně
příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví (OOVZ)
℡ viz příloha 3

•
•
•

nesrážlivá EDTA krev, popřípadě srážlivá krev nebo
sérum v množství cca 2-3ml.
Moč
Lze i likvor, plodová voda, sperma, sliny, sekční materiál

Pro sérologii - vyšetření protilátek IgG a IgM - vhodné pro objasnění
OOVZ informuje
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NRL po provedení testu
informuje ošetřujícího
lékaře a příslušný OOVZ,
v případě pozitivní

probíhající nebo dříve proběhlé infekci virem Zika v období počínaje 3. dnem od
začátku onemocnění. Anamnestické protilátky lze v indikovaných případech
(těhotné ženy) vyšetřit i u osob, které neměly žádné klinické příznaky, ale pobývaly
v období gravidity v rizikových oblastech. Konfirmace se provádí metodou VNT
(virusneutralizační test).

•

srážlivá krev (5ml) nebo sérum (2-3ml)

Laboratorní vyšetření provádí NRL pro arboviry ve
Zdravotním ústavu Ostrava ℡596 200 310, dokud nebude

1. Vyšetřen ZIKA virus, pokud je výsledek negativní a trvá-li
podezření na nákazu virem Zika, pak odběr 2. vzorku
srážlivé krve s odstupem 2-3 týdny.
2. V rámci diferenciální diagnostiky a s ohledem na jiné
možné původce a klinický stav pacienta dále zvážit
vyšetření:
•horečka dengue
•West-Nile virus
•chikungunya

