KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Akutní respirační infekce v MSK - stav ke dni 26.1.2018
Ve 4. kalendářním týdnu dosáhla nemocnost na akutní respirační infekce, včetně
chřipky, v Moravskoslezském kraji 1 581 případů na 100 000 obyvatel. Ve srovnání
s minulým kalendářním týdnem došlo k dalšímu nárůstu odpovídajícímu tomuto
období. Stále je nejvyšší nemocnost u předškolních dětí a dětí ve věku 6-14 let, ale i
v ostatních věkových skupinách je nárůst onemocnění patrný. S ohledem na
geografické rozložení je nejvyšší nemocnost stále hlášena z okresů Opava a
Ostrava, i v ostatních okresech počet nemocných také postupně přibývá.
V Moravskoslezském kraji nebyl hlášen v tomto kalendářním týdnu žádný nový
případ chřipky se závažným klinickým průběhem. V aktuální chřipkové sezóně byly v
MSK doposud hlášeny 3 závažné případy chřipky. Jedná se o 1 ženu a 2 muže ve
věkové skupině 60 let a více s různým chronickým onemocněním v anamnéze,
z nichž nikdo nebyl proti chřipce očkován.

Obrázek: Influenzavirus
Dostupné z: http://www.essentialoilspedia.com/wp-content/uploads/flu-virus.jpg

Situace v ČR: Nemocnost ARI dosahovala ve 4. kalendářním týdnu 1 450
nemocných na 100 000 obyvatel. Etiologie chřipkových infekcí je smíšená,
laboratorně jsou diagnostikovány oba typy chřipkového viru A a B.
Doporučení KHS: Vzhledem ke stoupajícímu počtu akutních respiračních infekcí
doporučujeme stále dodržovat obecná preventivní hygienická opatření, která mají za
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cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních onemocnění, tj. pokud možno vyhnout
se kontaktu s nemocnými osobami, používat jednorázové papírové kapesníky, při
kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos a ústa. Důležité je časté a pečlivé mytí
rukou teplou vodou a mýdlem apod.
http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-chripky-obecna-preventivni-hygienickaopatreni
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