KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji
stav ke dni 1. 2. 2019
V uplynulém 5. kalendářním týdnu dosáhla nemocnost na akutní respirační infekce
(ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji 1899 případů na 100 000 obyvatel.
Ve srovnání s minulým kalendářním týdnem došlo k 16,6 % nárůstu počtu případů.
Nárůst počtu onemocnění byl zaznamenán ve všech věkových skupinách, nejvíce ve
věkové skupině 0 až 5letých dětí, kde nemocnost dosáhla úrovně 5575 onemocnění
na 100 000 obyvatel, nárůst byl o 21,3 %. Územně je nadále nejvyšší nemocnost
v okrese Opava, kde onemocnělo celkem 3741 osob na 100 000 obyvatel. Ve
srovnání s minulým kalendářním týdnem došlo k 44,4 % nárůstu počtu případů.
V 5. kalendářním týdnu bylo v Moravskoslezském kraji zaznamenáno 7 závažných
případů chřipky. Jednalo se o osoby s řadou onemocnění, avšak proti chřipce
neočkovaných, zejména z okresu Opava. V souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situaci v okrese Opava od 31.1.2019 vyhlásila Slezská nemocnice v Opavě
zákaz návštěv. Zákaz se nevztahuje na dětské oddělení.. Jako původce nákazy se
nejčastěji t.č. uplatňuje virus chřipky A (H1N1).
Podíl osob ošetřených na LSPP pro akutní respirační infekce se 5. kalendářním
týdnu opět zvýšil, pohyboval v rozmezí 30,5 – 41,6%. O okrese Opava 56,1 – 68%.
Situace v ČR: Vzestup nemocnosti je evidován ve všech krajích i všech věkových
skupinách. Nejvyšší nemocnost je aktuálně zaznamenána v Jihomoravském,
Plzeňském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nárůst počtu nemocných (+35 %) je
evidován v kategorii školáků (6-14 let). Ve 4. kalendářním týdnu byla nemocnost
akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v ČR na úrovni 1 447 nemocných
na 100 000 obyvatel, což při porovnání s předchozím týdnem představovala vzestup
o 25 %.
Situace v Evropě: Počet států hlásicích plošnou epidemii dále roste, takže ve fázi
rozvinuté epidemie je nyní 23 států: Albánie, Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Gruzie, Francie, Maďarsko, Island, Izrael, Itálie, Kazachstán, Litva,
Malta, Moldavsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Skotsko.
Převažuje stále A/H1N1, ale v řadě zemí s různou intenzitou ko-cirkuluje i A/H3N2.
Chřipka B je zcela minoritní.
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Obrázek dostupný z: https://fotky-foto.cz/fotobanka/virus-chripky(4-2774891)/
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