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Epidémia osýpok na Ukrajine  
 
Riziko akvirácie osýpok u návštevníkov Ukrainy je vysoké najmä počas účasti na zápasoch v rámci 
Majstrovstiev Európy vo futbale UEFA EURO 2012. Stav vo výskyte osýpok na Ukrajine odzrkadľuje 
aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte tohto ochorenia v štátoch Európy. 
 
Zhrnutie a odporúčania 
V súčasnosti prebieha epidémia osýpok na Ukrajine so súčasným fokusom v západnej časti krajiny 
hraničiacej s Poľskom, Maďarskom a Slovenskom. V roku 2012 bolo zaznamenaných viac ako 4500 
prípadov. Očakáva sa, že epidémia bude akcelerovať počas „sezóny osýpok“ (február – jún).  
Neočkované alebo neimúnne osoby navštevujúce Ukrajinu sú vo vysokom riziku akvirácie infekcie. 
Zvýšená koncentrácia osôb, ktorá sa očakáva v súvislosti s nadchádzajúcimi MME vo futbale môže 
ďalej zvyšovať riziko prenosu infekcie.  
Je dôležité upozorniť všetkých obyvateľov Európskej únie, ktorí neboli doposiaľ očkovaní proti 
osýpkam alebo neprekonali toto ochorenie, že pred návštevou Ukrajiny sa odporúča, aby boli 
zaočkovaní.  
V súvislosti s nízkou úrovňou zaočkovanosti na Ukrajine je možné očakávať epidémie aj iných 
očkovaním preventabilných ochorení vrátane rubeoly, parotitídy a diftérie.  
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča cestovateľom pred návštevou skontrolovať očkovací 
status a v prípade potreby podrobiť sa očkovaniu, s očkovaním začať 4-6 týždňov pred cestou.   
Riziko akvirácie osýpok a iných očkovaním prventabilných ochorení je nízke u osôb, ktoré boli 
kompletne očkované alebo prekonali ochorenie. 
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Základné informácie o osýpkach 
Osýpky sú jednou z  vírusových infekcií s najvyššou kontagiozitou u ľudí a často prebiehajúce 
v epidémiách najmä u neočkovaných osôb. Štádium infekcie začína 4 dni pred vznikom typického 
výsevu a pretrváva ešte 4 dni potom. Neexistuje špecifická liečba tohto ochorenia. Komplikácie 
osýpok sú časté najmä u malých detí a zahŕňajú pneumóniu, otitídu, laryngotracheobronchitídu 
a hnačku. [1]. Akútna encefalitída, ktorá často vyústi do trvalého poškodenia mozgu, sa vyskytuje 
priemerne u 1 / 1000 prípadov [2]. Úmrtie, predovšetkým z dôvodu neurologických a pľúcnych 
komplikácií sa vyskytuje u 1 z 500 až 5000 prípadov (ako bolo zaznamenané v posledných 
epidémiách v Európe [3-5]. Letálne prípady sú vyššie u detí mladších ako 5 rokov veku 
a imunokompromitovaných osôb. Subakútna sklerotizujúca panencefalitída (SSPE) je zriedkavá 
fatálna degeneratívna choroba centrálneho nervového systému charakterizovaná  poruchami 
správania, intelektu a vznikom kŕčov, ktorá vzniká  6 až 8 rokov po primárnej infekcii u 18 na 100 000 
detí, ktoré akvirovali infekciu pred ukončením 1. roku života [6 -]. 
Jediným efektívnym preventívnym opatrením je vakcinácia dvomi dávkami vakcíny s obsahom 
osýpkovej komponenty, ktorá sa zvyčajne podáva v kombinovanej vakcíne (measles-mumps-rubella 
MMR). Na elimináciu osýpok vo všetkých oblastiach  krajiny je potrebné zaočkovanie dvomi dávkami  
na úrovni minimálne  95% obyvateľov [7]. 
 
Osýpky v  EU/EEA EFTA 
Zaočkovanosť pod  95% populácie  v niekoľkých členských štátoch EÚ má za následok nárast 
populácie vnímavých jedincov. Preto sa stali osýpky  re-emergentnou chorobou v regióne a v Európe 
došlo k štvornásobnému nárastu  od roku 2009. Epidémie často začínali u subpopulácie s nízkou 
úrovňou zaočkovanosti s následným zavlečením do celej populácie [8,9]. 
V roku 2011 bolo v 29 krajinách Európy (EU/EEA/EFTA) zaznamenaných  30 567 prípadov osýpok, 
ktoré boli hlásené do európskeho systému surveillance (TESSy). 96% prípadov vzniklo v krajine 



trvalého pobytu ostatné boli importované. Len dve krajiny zostali tzv. measles free: Island a Cyprus 
[10]. 
V rokoch 2010 a 2011 susedné štáty Ukrajiny vykazovali nízke počty prípadov osýpok: Poľsko - 38 
prípadov v  2011 v porovnaní s  13 v  2010; Slovensko  - 2 prípady v 2011 a žiaden prípad v  2010; 
Maďarsko - 5 prípadov v 2011 a žiaden prípad v  2010 [10]. 
 
 

Distribúcia prípadov zaznamenaných v európskych krajinách (najvyššia aktivita február – jún) [10]. 
 
Obrázok 1: Chorobnosť (na100 000 obyvateľov) podľa krajín, EU a EEA krajiny, 2011 (n=30 567) 
 

 
 
 
 
Obrázok 2: Distribúcia zaznamenaných prípadov osýpok  podľa krajín, EU a EEA krajiny, 2011 (n=30 567) 
a zaočkovanosť dvomi dávkami vakcíny, 2011 
 

 
 
 
Zdroj: ECDC TESSy a WHO OSID 
 
 



Situácia vo výskyte osýpok na Ukrajine 
Počet obyvateľov Ukrajiny klesol z  51.8 milióna v roku  1990 na 46 miliónov v 2009 [11] s priemerným 
ročným počtom novorodencov  472 700 [12]. V roku 2006 bola zaznamenaná rozsiahla epidémia so 
44 534 prípadmi napriek vykazovanej zaočkovanosti v populácii viac ako  95% v období rokov 2001-
2006 [13]. 
3. marca 2012 Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny a Štátna hygienická a epidemiologická služba 
Ukrajiny hlásili 5 127 prípadov osýpok od začiatku tohto roka so 162 prípadmi hlásenými za posledný 
deň hlásenia [14]. V súčasnosti epidémia  postihuje najmä  západné regióny krajiny s najvyšším 
výskytom v oblasti Ľvovu (1 416 prípadov v r. 2012, zaočkovanosť  <40% (obr. 3) [15]. Genotyp vírusu 
je D4, podobný tomu, ktorý najčastejšie cirkuluje v  EU, EEA/EFTA krajinách. 
V Ukrajine je zaznamenávaný trvalý nedostatok vakcíny používanej na pravidelné očkovanie od roku  
2010. Podľa neoficiálnych zdrojov  je na Ukrajine aktívna silná antivakcinačná lobby a skepticizmus 
populácie k očkovaniu viedol k zníženiu zaočkovanosti po fatálnych prípadoch a niekoľkých 
hospitalizáciách po MMR vakcinácii v roku 2008 [16]. 
Správa o zaočkovanosti populácie uvádza  98% pokrytie pri chorobách preventabilných očkovaním 
v roku 2006 s následným poklesom. Podľa  WHO/UNICEF spoločnej správy za rok  2010, oficiálna 
zaočkovanosť v populácii s podaním prvej dávky kombinovanej vakcíny MMR na Ukrajine bola 56.1%, 
a pokrytie dvomi dávkami - 40.7%. 
Podobne nízka zaočkovanosť bola zaznamenaná u ostatných vakcín  (DTP3 52%, Polio3 58%) [15].  
Na Ukrajine sú vykonávané opatrenia zamerané na spomalenie prenosu. Bola vytvorená pracovná 
skupina pre surveillance s denným hlásením individuálnych prípadov.   
 
Obr. 3: Prípady osýpok v 2012 a zaočkovanosť jednou dávkou vakcíny s obsahom osýpkovej komponenty  
regióny Ukrajiny, 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: WHO Epidemiologic Brief No. 2012  
 
 
 

Európske futbalové majstrovstvá 
14. ME vo futbale  (EUR02012) budú prebiehať spoločne v Poľsku a na Ukrajine od 8. júna do 1. júla  
2012 s tisíckami futbalových fanúšikov z Európy. 16 krajín má nominované mužstvá (EU) Poľsko, 
Česká republika, Dánsko, Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Holandsko, 
Portugalsko, Írsko, Španielsko a Švédsko  a non EU Ukrajina, Rusko a Chorvátsko Zápasy na 
Ukrajine budú prebiehať v Donecku, Kyrkove, Ľvove a v Kyjeve. Skupinu tímov, ktoré odohrajú zápasy 
v mestách Ukrajiny sú Dánsko, Švédsko, Nemecko, Holandsko, Anglicko, Francúzsko a Portugalsko.  
Krajiny, ktoré sa dostanú do semifinále a finále taktiež odohrajú zápasy v Donecku a Kyjeve. [17]. 
 

Vyhodnotenie rizík ECDC 
 
Riziko pre návštevníkov Ukrajiny 
Osýpky sú vysoko infekčná choroba a percento zaočkovanosti populácie Ukrajiny je nízke. 
Predpokladá sa, že súčasný epidemický výskyt  bude pokračovať pokiaľ nebudú implementované 
efektívne opatrenia (napr. mimoriadne očkovanie). 
Riziko expozície infekcii osýpkami pre vnímavých jedincov, ktorí navštívia zápasy ME 2012 je vysoké. 
Všeobecné rizikové faktory: 
1. Všetky deti, ktoré doteraz neboli očkované podľa platnej očkovacej schémy v súlade s vekom ani 
prvou dávkou vakcíny. (12-18 mesiacov veku v členských štátoch EÚ; SR 15.-18. mesiac veku)  



Schéma očkovania pre podanie druhej dávky sa v krajinách Európy líši, zväčša sa podáva pred 
nástupom do školy (SR -11. rok života)  
2. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je obmedzená pre migrantov  a znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva.  
3. Členovia skupín a komunít, ktorí pristupujú k očkovaniu na filozofickom a náboženskom základe.  
4. Jedinci, ktorí nemôžu byť očkovaní z dôvodu absolútnej kontraindikácie.  
5. Osoby,  u ktorých je obmedzená schopnosť tvorby protilátok (obmedzenie tvorby prirodzenej 
imunity). 
 
Riziko šírenia infekcie do iných krajín 
Suboptimálna zaočkovanosť v mnohých krajinách EÚ vedie k akumulácii vnímavých jedincov 
a spôsobuje časté a rozsiahle epidémie v regiónoch Európy s nárastom počtu prípadov v rokoch 2010 
– 2011.  
V krajinách, ktoré eliminovali domáci prenos osýpok bola zaznamenaná vysoká proporcia 
importovaných prípadov súvisiaca najmä s cestovaním po Európe. Toto je výsledok rozšíreného 
cestovania v rámci EÚ a suboptimálnej zaočkovanosti v krajinách EÚ.  
Pravdepodobnosť nakazenia sa u jednotlivca závisí od jeho vlastného imunitného statusu a možnosti 
expozície vírusu. Riziko šírenia infekcie v populácii po návrate cestovateľa z Ukrajiny závisí od 
proporcie vnímavých jedincov v populácii v domovskej krajine. Časový odstup ďalšej veľkej epidémie 
je ovplyvnený dvomi faktormi: proporciou vnímavých jedincov v populácii a schopnosti vírusu osýpok. 
Prežiť a  rozmnožiť sa.  
Hromadné udalosti uľahčujú šírenie prenosných chorôb. Významnosť poradenstva pred cestou do 
zahraničia je dobre známa: osoby cestujúce na takéto podujatia môžu byť exponované prenosným 
chorobám ako sú osýpky a zavliecť akvirovanú infekciu do domovskej krajiny, kde môžu nakaziť 
ďalšie osoby. Na druhej strane návštevníci môžu zavliecť infekciu z ich domovskej krajiny na 
hromadné podujatie a nakaziť ostatných návštevníkov. [18]. 
 
 
Záver 

1. Riziko pokračovania prenosu osýpok na Ukrajine je vysoké a očakáva sa akcelerácia trendu 
výskytu v priebehu najbližších mesiacov. 

2. Riziko prenosu na vnímavých neimúnnych jedincov je vysoké. 
3. Riziko expozície u návštevníkov zápasov ME vo futbale bude pravdepodobne vyššie z dôvodu 

vyššej koncentrácie osôb. 
4. Riziko infekcie počas majstrovstiev je rovnako aj predpokladanou prítomnosťou osôb z krajín 

Európy, kde v súčasnosti prebiehajú epidémie osýpok. 
5. Osoby kompletne zaočkované a tie, ktoré v minulosti prekonali ochorenie sú vo veľmi malom 

riziku akvirácie infekcie pri návšteve Ukrajiny.  Cestovateľom do Ukrajiny sa odporúča 
navštíviť lekára za účelom zistenia stavu očkovania a prípadného vykonania očkovania proti 
osýpkam 5-6 týždňov pred cestou. 

6. Rovnaké odporúčanie sa týka ostatných druhov očkovania (rubeola, poliomyelitída, pertussis, 
diftéria). V súčasnosti neboli ECDC hlásené epidémie týchto infekcií na Ukrajine.   

7. Riziko zavlečenia a následného vzniku epidémie do EU závisí od proporcie vnímavých 
jedincov v populácii v jednotlivých krajinách. Pre niektoré krajiny je riziko vyššie pre iné nižšie. 

8. Riziko importu iných očkovaním preventabilných chorôb do Ukrajiny je vysoké (napr. epidémia 
rubeoly v Rumunsku).  
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