KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji
stav ke dni 15.2.2019
V 7. kalendářním týdnu dosáhla nemocnost ve výskytu akutně respiračních onemocnění
(ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji 1859 případů na 100 000 obyvatel. Ve
srovnání s předchozím kalendářním týdnem došlo k mírnému (0,4%) navýšení nemocnosti.
Nejvíce nemocných je stále ve věkové skupině 0-5 let, kde nemocnost dosáhla úrovně 5519
onemocnění na 100 000 obyvatel. Nadále přibývají závažné případy vyžadující léčbu na
jednotkách intenzivní péče a ARO. V tomto týdnu bylo zaznamenáno na území kraje 18
závažných případů chřipky, z toho 6 z Ostravska, 4 z Opavska, 2 z Bruntálska, 5 z okresu
Frýdek Místek a 1 případ z Karvinska. Ve 14 případech se jedná o osoby ve věku nad 50 let
s řadou chronických onemocnění, 4 případy byly zaznamenány u dětí ve věku 0-5 let.
V průběhu sledovaného týdne došlo ke 2 případům úmrtí u osob ve věku 63 a 64 let. Jako
původce onemocnění se dominantně uplatňuje virus chřipky A (H1N1)2009. Nadále setrvává
nejvyšší nemocnost v okrese Opava, kdy dosahuje 2780 osob na 100 000 obyvatel.
Podíl osob ošetřených na LSPP pro akutní respirační infekce se mírně snížil, pohyboval se
v rozmezí 28,7 – 44,8 %.

Situace v ČR: v 6. kalendářním týdnu došlo v ČR ve výskytu akutně respiračních
onemocnění (ARI) a chřipky, při porovnání s minulým kalendářním týdnem, k 2,5% nárůstu,
nemocnost byla na úrovni 1757 nemocných na 100 000 obyvatel. Nejvyšší vzestup byl u
dospělých ve věkové skupině 25-59 let, činil 9,1 %. Nejvyšší počty nemocných jsou
evidovány v Libereckém, Jihomoravském a Zlínském kraji.
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Situace v Evropě: plošná epidemie je nadále evidována ve většině evropských států včetně
našich sousedů - plošnou epidemii hlásí Německo, Rakousko i Polsko.
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