KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji
stav ke dni 8. 3. 2019
V 10. kalendářním týdnu má nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI),
včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji sestupnou tendenci. Bylo zaznamenáno
1228 případů na 100 000 obyvatel. Ve srovnání s minulým kalendářním týdnem
došlo ke snížení nemocnosti o 8 %. Pokles počtu nemocných byl zaznamenán ve
všech věkových skupinách mimo věkovou skupinu 60+ let, kde došlo k 36 % nárůstu,
nemocnost dosáhla úrovně 990 onemocnění na 100 000 obyvatel.
Počty závažných případů vyžadujících léčbu na jednotkách intenzivní péče a ARO
mají nadále stoupající charakter. Na území kraje bylo zaznamenáno 17 závažných
případů chřipky, z toho 3 úmrtí. Jednalo se o 9 osob ve věkové kategorii 60+ let, kde
došlo ke 2 úmrtím, 6 osob ve věkové kategorii 25-59 let a po 1 onemocnění z věkové
kategorie 15-24 let a 0-5 let s úmrtím. Všechny osoby měly řadu závažných
chronických onemocnění, avšak neočkovaných proti chřipce. Jako původce
onemocnění se v 15 případech uplatnil virus chřipky typu A (H1N1) 2009, ve
2 případech virus A (H3N2).
Nejvyšší počty nemocných přetrvávají stále v okrese Opava, kdy onemocnělo celkem
1825 osob na 100 000 obyvatel.
Podíl osob ošetřených na LSPP pro akutní respirační infekce byl přibližně na stejné
úrovni, pohyboval se v rozmezí 24- 39 %.

Situace v ČR: Chřipková epidemie v ČR ustupuje a má již jen regionální charakter.
V 9. kalendářním týdnu je nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky
(ARI) v ČR na úrovni 1316 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání
s minulým týdnem představuje pokles o 9,4 %. Počty nemocných klesají ve všech
věkových skupinách. Aktuálně nejvyšší nemocnost je hlášena z Libereckého,
Jihomoravského a Jihočeského kraje.
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Obrázek z: https: //fotky-foto.cz/fotobanka/ virus- chřipky

Evropa: Plošná epidemie přetrvává v celé Evropě, ale záchytnost chřipkového viru
již klesla pod 50 % a epidemie je na ústupu.
Plošnou epidemii doposud hlásí Německo, Rakousko i Polsko, Slovensko situaci
setrvává ve fázi lokálního výskytu. Převažuje stále A/H1N1, ale v některých zemích
dominuje A/H3N2: v Bosně, Francii, Finsku, Lucembursku, Turecku a Uzbekistánu.
Chřipka B je zcela minoritní.
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