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Ztrácíte dech? Víme, kdo za to může. 

 

 
Obrázek Model viru chřipky https://images.app.goo.gl/KksdLcBPmHj5G8K1A 

Akutní respirační infekce (ARI), včetně chřipky, patří mezi běžná a velmi častá 

onemocnění, která mohou mít závažné zdravotní komplikace. Chřipka je u nás 

nejčastější příčinou úmrtí na infekční onemocnění. Stejně vypadající klinické 

příznaky mohou být způsobeny celou řadou různých virových původců. Každoročně 

se v zimním období uplatňují jako vyvolavatelé epidemie viry chřipky a chřipku 

připomínající. Vždy jednou za několik let dochází ke změnám v antigenním složení 

chřipkového viru, a to má za následek rozsáhlejší epidemii, případně pandemii s 

řadou závažných ekonomických a zdravotních dopadů na lidskou populaci. Proto je 

výskyt těchto onemocnění celoročně sledován na základě hlášení počtu případů z 

vybraných lékařských ordinací a jednou týdně je vyhodnocován. V případě hrozící 

epidemie jsou pak uplatňována různá regulační opatření k zamezení šíření nákazy, 

například zákaz shromažďování, zákazy návštěv kolektivních a zdravotnických 

zařízení apod.  

K možnostem individuální ochrany obyvatel patří preventivní očkování proti chřipce. 

Složení očkovací látky se každoročně mění podle očekávaného zastoupení 

jednotlivých chřipkových virů v populaci. Očkování je u indikovaných skupin populace 

hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ostatní občané se mohou nechat očkovat 

na vlastní žádost za úhradu.  
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V sezóně 2017/2018 začaly v MS kraji počty onemocnění nabírat epidemických 

hodnot ve 4. kalendářním týdnu 2018, kdy celková nemocnost byla 1 581 případů na 

100 tis. obyvatel, maxima hodnot bylo dosaženo v 9. – 10. kalendářním týdnu 2018, 

kdy nemocnost dosáhla 2 595 onemocnění na 100 tis. obyvatel. K poklesu hodnot 

pod 1 500 případů na 100 tis. obyvatel došlo až ve 13. KT (1 095/100 tis.). Mimo 

epidemické období byla epidemiologická situace v průběhu roku 2018 příznivá a 

odpovídala běžnému sezónnímu výskytu. V epidemii se uplatnily viry A H1N1, 

AH3N2 i virus chřipky B. V MS kraji bylo hlášeno celkem 117 závažných průběhů 

chřipky (64 x chřipka typ B), z toho 51 pacientů zemřelo.  

U zemřelých pacientů je důležitý údaj o případném očkování. Tak z 51 zemřelých 

pacientů byli očkováni pouze 2, očkováno nebylo 43, u zbylých se nepodařilo údaje 

dohledat. Přitom většina těchto pacientů byla riziková a očkování by u nich hradily 

ZP. 

Celorepublikově bylo k 30.4.2018 hlášeno 654 těžkých průběhů chřipky a 246 úmrtí, 

200 z celkového počtu zemřelých představovali pacienti ve věkové skupině nad 60 

let. 

Nemocnost akutními respiračními infekcemi, MS kraj, 2018, (Zdroj: Registr akutních 

respiračních infekcí) 
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