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Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění  
(mimo covid-19) v Moravskoslezském kraji v 3. kal. týdnu 2023 

 
Ve 3. kalendářním týdnu dosáhla v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) nemocnost akutních 
respiračních infekcí (ARI) hodnoty 1972 případů na 100 000 obyvatel. V porovnání s minulým týdnem, 
kdy bylo hlášeno 2030 případů na 100 000 obyvatel je zaznamenán mírný pokles celkové nemocnosti 
o 2,9 %. Aktuální epidemiologickou situaci nadále hodnotíme jako probíhající epidemii akutních 
respiračních infekcí (viz graf níže). 
Nejvyšší nemocnost je stále zaznamenávána u dětí předškolního věku. Nejvyšší nemocnost byla 
v tomto týdnu v okrese Ostrava-město, kde přesáhla 3344 případů na 100 000 obyvatel (nárůst oproti 
minulému týdnu o 11,8 %). Druhá nejvyšší nemocnost byla v okrese Opava s 1839 případy na 100 000 
obyvatel (pokles oproti minulému týdnu o 29,7 %) a k nejvyššímu nárůstu počtu případů (29,8 %) 
onemocnění došlo v okrese Frýdek-Místek (1698 případů na 100 000 obyvatel). 
Stále jsou zaznamenávány závažné případy chřipky (dále jen SARI), které byly ve 3. kal. týdnu hlášeny 
z okresů Karviná a Ostrava-město. Jednalo se o SARI u pěti dospělých osob, u kterých byla nutná 
hospitalizace na JIP, u dvou z těchto osob došlo k úmrtí. Nikdo z těchto nemocných proti chřipce nebyl 
očkován. U všech byla laboratorně prokázána chřipka typu A. V sentinelové surveillance dominuje virus 
chřipky A/H3.  
Aktuální epidemiologickou situaci nadále hodnotíme jako probíhající epidemii akutních respiračních 
infekcí. 
Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Krajské hygienické stanice v Ostravě: 
https://www.khsova.cz/obcanum/aktualni-situace-ari 
 
Vývoj nemocnosti ARI na 100 000 obyvatel, sezóna 2022/2023, Moravskoslezský kraj 

 
Doporučená pravidla prevence respiračních onemocnění pro obecnou populaci, zdravotnická 
zařízení a zařízení poskytovatelů sociálních služeb naleznete na stránkách Ministerstva 
zdravotnictví ČR. 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/12/Doporucena-pravidla-prevence-respiracnich-
onemocneni.pdf 
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