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Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji 
stav ke dni 16. 11. 2018  

Epidemiologická situace ve výskytu akutně respiračních onemocnění /ARI/ a chřipky 
v Moravskoslezském kraji nadále odpovídá sezónnímu výskytu a je klidná. 

Nemocnost na akutní respirační infekce činila v uplynulém týdnu 1093 na 100 tis. 
obyvatel, což je oproti minulému kalendářnímu týdnu, kdy byla nemocnost 1127, 
mírný pokles o 3%. 

Nebyly hlášeny komplikace ani závažné průběhy onemocnění v souvislosti 
s respiračním onemocněním. 

Nejvyšší nemocnost je i v tomto týdnu hlášena z okresu Opava /1630/ onemocnění 
na 100 tis. obyvatel/ a nejvyšší specifická nemocnost  je t.č. hlášena ve věkové 
skupině 0-5 letých dětí. 

K dnešnímu dni nebyl virus chřipky v Moravskoslezském kraji zachycen. 

 

Zdroj: Chřipka-Zdravě.cz 

 

Vzhledem ke klidné epidemiologické situaci v ČR je i nadále vhodné období pro 
očkování proti chřipce. Pro osoby nad 65 let věku a osoby zdravotně stigmatizované 
/tzn. osoby trpící chronickým onemocněním dýchacích cest, srdce a cév, ledvin, 
diabetici, pacienti po splenektomii a po transplantaci krvetvorných buněk/ je očkování 
hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Dále je očkování hrazeno pro pojištěnce 
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umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo v domovech pro seniory anebo 
v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem. 

Přestože je očkování proti chřipce u výše uvedených skupin hrazeno, je celková 
proočkovanost v České republice dlouhodobě stále nízká. 

Očkování proti chřipce u seniorů a stigmatizovaných osob snižuje riziko možných 
komplikací a zároveň zmírňuje průběh onemocnění.  
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