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Během prvního lednového kalendářního týdne dosáhla nemocnost ARI v kraji 1013 případů 

na 100 000 obyvatel. Co se týká věkové distribuce nemocných nejvyšší nemocnost byla 

zaznamenána u předškolních dětí. Nejvyšší nemocnost byla hlášena z okresu Ostrava a 

Opava.  

Epidemiologové Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

monitorují do 1.11.2017 počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na pohotovostech. 

V tomto týdnu v kraji se počet osob ošetřených pro ARI pohyboval v průměru kolem 26% 

s navýšením ve dnech pracovního volna na 36%.  

V Moravskoslezském kraji evidujeme k dnešnímu dni 1 závažný případ chřipky v okrese 

Opava. Jedná se o nemocného muže ve věkové skupině nad 60 let věku, který má 

v anamnéze závažné chronické onemocnění. Laboratorně byla u nemocného potvrzena 

chřipka typu B. Nemocný nebyl očkován proti chřipce. 

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku nemocnost nedosahuje epidemických 

hodnot, chřipka je stále spíše sporadická, záchytů chřipky však mírně přibývá. Stále můžeme 

konstatovat, že převažuje subtyp chřipky A/H3N2. Očkování proti chřipce lze stále provést, 

nicméně je nutné počítat s tím, že nástup ochranných protilátek trvá minimálně 10 dní, 

a v této době není očkovanec chráněn.  

V České republice představovala nemocnost ARI 985 případů na 100 000 obyvatel. 

Situace v Evropě – stoupl počet pozitivních průkazů chřipky. Zvýšil se počet států, které 

situaci hodnotí jako plošnou epidemii: Francie, Švýcarsko, Španělsko, Portugalsko, Turecko, 

Finsko a Švédsko. Např. ve Francii, Švýcarsku, Španělsku či Nizozemí (lokální epidemie) 

nemocnost stoupá poměrně strmě. Jako původci se uplatňují oba subtypy chřipky 

A/H1N1pdm09 i A/H3N2 v poměru téměř vyrovnaném - s mírnou převahou subtypu 

A/H1N1pdm09 především u ambulantních pacientů, u hospitalizovaných naopak převažuje 

subtyp A/H3N2. Paralelně se uplatňují i obě linie chřipky typu B, s převahou linie Yamagata, 

a to u ambulantních i hospitalizovaných osob. Celkový poměr chřipky A ku chřipce B hovoří 

pro určitou dominanci typu B (40,7 % A a 69,3 % B). Zdá se, že letošní epidemie bude mít 

smíšenou etiologii. 
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