
 

Praha, 1. 11. 2019 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Právnický subjekt: 

 
 
Adresa sídla 
ulice:  
město:  
PSČ:  
stát:  
 
 
Předmět: Žádost o data od ÚZIS 
 
Požadovaná data se týkají léčby invazivního meningokokového onemocnění (IMO).  
 
Níže vyjmenované body jsou požadovány zvlášť pro jednotlivé kmeny meningitidy. 
(Pokud toto není dostupné - je možné oddělit pouze meningitidu B od zbytku kmenů 
ACWY.) 
 
Prosíme o údaje ideálně za jednotlivé roky 2010-2018 za ČR. (Pokud toto není možné - 
alespoň za 3 poslední roky, ke kterým jsou spolehlivé údaje.) 
 
   

   



 

Žádáme o následující konkrétní data k IMO: 
 
1. Počet nově diagnostikovaných onemocnění (v rozdělení podle pohlaví a věkových 

skupin) 
 

2. Náklady na léčbu akutní fáze IMO: 
a. Celkové průměrné přímé náklady na léčbu (vč. výčtu (ne)zahrnutých položek - 

např. náklady na diagnostiku, medikaci a její podání, hospitalizaci) 
b. Průměrný počet dní hospitalizace 
c. Průměrná celková doba pracovní neschopnosti 
 

3. Pravděpodobnosti níže uvedených trvalých následků souvisejících s prodělaným 
IMO (není nutné zaznamenávat pravděpodobnosti souběhů jednotlivých zdravotních 
stavů): 

a. mentální retardace 
b. chronické migrény 
c. úzkost 
d. deprese 
e. (částečná) ztráta sluchu 
f. slepota 
g. závažné vady řeči/komunikace 
h. artritida 
i. epilepsie 
j. amputace 
k. selhání ledvin 
l. závažné neurologické postižení 
m. nekróza kůže 
 

Tyto trvalé následky vychází z článku Gasparini, R., Landa, P., Amicizia, D., Icardi, 
G., Ricciardi, W., De Waure, C., ... & Panatto, D. (2016). Vaccinating Italian infants with 
a new multicomponent vaccine (Bexsero®) against meningococcal B disease: A 
cost-effectiveness analysis.  
Human vaccines & immunotherapeutics, 12(8), 2148-2161. 

 
3. Pravděpodobnost zasažení alespoň jedním z těchto trvalých následků - výše 

uvedený článek uvádí pravděpodobnost 40% 
 

4. Průměrné roční náklady na léčbu výše uvedených jednotlivých zdravotních stavů  
(Zde chápeme, že je pro vyčíslení zcela zásadní závažnost/stupeň postižení, náklady 
by tak ideálně měly být vyčísleny pro průměrnou závažnost/stupeň postižení po 
prodělání IMO)   

 



 

 
 

5. Průměrná délka dožití lidí, kteří prodělali meningitidu (zahrnující osoby s/bez trvalého 
postižení i osoby, které onemocnění podlehly)  
Zde chápeme, že hodně pozorování bude censorovaných (že osoby stále žijí a jejich 
doba přežití tak není známá), prosím tedy buď o ošetření tohoto problému a 
namodelování průměrné doby přežití nebo o poskytnutí průměrné délky dožití z dat 
již zemřelých pacientů.  

a. k této průměrné době dožití prosím o informaci, kolik bylo do výpočtu 
zahnutých osob, které zemřely přímo na akutní onemocnění meningitidou, 
kolik osob žilo dále bez trvalých následků a kolik žilo s trvalými následky 

b. jaká metoda výpočtu průměrné délky dožití byla použita 
 

 
 
 
 
Kontaktní osoba: 
 

 
Jméno:  
Příjmení:  
 
Telefon: +420 723 866 277 
E-mail: ladislav@ceskepriority.cz 

 
Adresa sídla je shodná s adresou pro doručování. 

 
 

Datum podání: 1. 11. 2019 

   




