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2143 pediatrických pacientů diagnostikovaných mezi 16.1 a 8.2.2020:
1. Asymptomatický průběh: bez klinických projevů;
2. Mírný průběh: příznaky onemocnění horních dýchacích cest, horečka, slabost, 
bolesti svalů, kašel, bolest v krku, sekrece z nosu. Někdy jen gastrointestinální 
příznaky – nauzea, zvracení, bolesti břicha a průjem; 
3. Středně závažný průběh: pneumonie, horečka, kašel - většinou zpočátku suchý a 
následovaný produktivním kašlem. U některých dětí mohou chybět klinické příznaky, 
ale na CT hrudníku je subklinické postižení plic;
4. Těžký průběh: horečka a kašel, mohou být s gastrointestinálními příznaky. 
Progresivní průběh – během týdne se rozvíjí dušnost s centrální cyanózou. Saturace 
klesá pod 92 %, klinické známky hypoxie;  
5. Kriticky závažný průběh: progrese do syndromu akutního respiračního distresu
(ARDS) nebo respiračního selhání. Může se rozvinout šok, encefalopatie, poškození 
myokardu nebo srdeční selhání, poruchy koagulace a akutní poškození ledvin. 
Orgánové poškození ohrožuje život. 
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• Děti do 19 let – 2 % nemocných v Číně, 1,7 % v 
USA, 1 % v Holandsku, 2 % v UK 

• Zranitelné podskupiny dětí ? 

• Zřejmě většinou asymptomatický průběh

• Role dětí v komunitním šíření infekce ?

• Vertikální přenos infekce z matky na plod ?

• Pomohou rozdíly v klinické závažnosti průběhu 
v různých věkových skupinách porozumět 
podstatě imunitní odpovědi na COVID-19 ?



Epidemiologie pediatrického COVID-19

Verdoni L, Mazza A, Gervasoni A.
An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian 
epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational 
cohort study. 
Lancet. 2020 doi: 10.1016/S0140-6736(20)31103-X. published 
online May 13.

Vinera RM, Whittakerb E.
Kawasaki-like disease: emerging complication during the COVID-
19 pandemic.
Lancet. 2020 May 13 doi: 10.1016/S0140-6736(20)31129-6















Proč poklesl počet ambulantně vyšetřených 
i hospitalizovaných na dětských odděleních ?

• Byla omezená dostupnost služeb ?

• Obávali se rodiče jezdit s dítětem do nemocnice ?

• Děti měly méně akutních infekčních nemocí díky 
zavedení roušek, hygieně rukou a rozpuštění 
školních kolektivů !

• Neubylo akutních infekčních onemocnění (např. 
pneumonií) také u dospělých ??



Proč poklesl počet ambulantně vyšetřených 
i hospitalizovaných na dětských odděleních ?

Naše Pediatrická klinika byla v době koronavirových
restrikcí velmi bezpečným místem pro dětské pacienty:

• Důsledná karanténa až do negativního výsledku 
2019-nCoV u pacienta i doprovázející osoby 

• Kromě doprovázející osoby žádné návštěvy
• Roušky - žádný přenos respiračních infekcí matkami 

ani personálem
• Důsledná dezinfekce rukou – žádný přenos 

gastrointestinálních virových infekcí.
• Přinese nám tato zkušenost poučení do budoucna ??
• Také toto poučení je „souvenirem z Wu-Hanu“ 




