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Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji 
stav ke dni 20. 12. 2019  

Epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění (ARI) v 

Moravskoslezském kraji v 51. kalendářním týdnu odpovídá sezónnímu výskytu. Bylo 

zaznamenáno 1172 případů onemocnění na 100 000 obyvatel, což je oproti 

minulému týdnu pokles o 3,2 %. Nejvyšší nemocnost byla na Opavsku, kde 

onemocnělo 1986 osob na 100 000 obyvatel. Nejvyšší specifická nemocnost je stále 

ve věkové skupině 0 – 5 letých dětí, kde dosáhla úrovně 3446 nemocných na 100 

000 obyvatel. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje monitoruje na LSPP v kraji 

podíl ošetřených osob pro akutní respirační infekce, který se v tomto týdnu 

pohyboval v rozmezí 8,8 – 25,5 %. Na území Moravskoslezského kraje v sezóně 

2019/20 nebyly doposud hlášeny závažné případy chřipky u hospitalizovaných 

pacientů. 

Vzhledem ke klidné epidemiologické situaci v ČR je stále 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 na inzulínové terapii, pacienti po splenektomii a po transplantaci 

krvetvorných buněk) je očkování zdarma. 

Situace v ČR:  

Začínají se mírně navyšovat záchyty chřipkového viru subtypu A/H3N2, a to jak v 

sentinelovém sběru, tak u hospitalizovaných pacientů. Nemocnost odpovídá sezóně. 

Stále cirkulují i nechřipková respirační agens. 

Situace v Evropě:  

V Evropě je zachycována převážně chřipka A subtyp A/H3N2, v menší míře A/H1N1, 

virus chřipky B je detekován minimálně. V současné době hlásí regionální epidemii 

chřipky Švédsko, plošná epidemie je ve Finsku, Litvě, Skotsku a Severním Irsku. 
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