KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji
stav ke dni 17. 1. 2020
Epidemiologická situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění (ARI), včetně
chřipky v Moravskoslezském kraji ve 3. kalendářním týdnu odpovídá sezónnímu
výskytu. V tomto kalendářním týdnu dosáhla nemocnost 1283 případů onemocnění
na 100 000 obyvatel. Nejvyšší počet nemocných byl hlášen z okresu Opava,
kde onemocnělo 2237 osob na 100 000 obyvatel. Nejvyšší specifická nemocnost
v kraji byla ve věkové skupině 0 - 5 let a dosáhla 2748 případů na 100 000 obyvatel.
Na LSPP (lékařská služba první pomoci) se podíl osob ošetřených pro akutní
respirační infekce, pohyboval v rozmezí od 0 do 40,6 %.
V Moravskoslezském kraji byly v tomto kalendářním týdnu hlášeny 3 nové případy
chřipky typu A vyvolané subtypy A/H3N2 a A/H1N1pdm09, se závažným klinickým
průběhem a srdečním nebo respiračním selháváním. Jednalo se o dvě ženy a
jednoho muže z okresu Opava, jejichž zdravotní stav si vyžádal hospitalizaci na
oddělení ARO a JIP. Ani jeden z pacientů nebyl proti chřipce očkován.
Situace v ČR:
Ve 2. kalendářním týdnu začaly mírně přibývat záchyty chřipky typu A, subtypu
A/H3N2 a A/H1N1pdm. Na území ČR stále ve větší míře cirkulovaly i respirační
agens nechřipkového původu, zejména pak rhinoviry, které nejčastěji zasahují horní
cesty dýchací.
Na území České republiky i nadále nebylo dosaženo nemocnosti evidované v období
před vánočními svátky, nejvyšší nemocnost byla hlášena z Jihomoravského a
Libereckého kraje, ovšem ani zde se nejednalo o epidemické hodnoty.
Laboratorně zachycené kmeny v ČR odpovídaly situaci v Evropě.
Situace v Evropě:
Chřipková aktivita v Evropě ve 2. kalendářním týdnu mírně stoupala, jednalo se
avšak o nízké či průměrné hodnoty, s výjimkou Izraele, ve kterém byla evidována
aktivita vysoká.
Stále platí, že se ve většině zemí nejčastěji objevuje chřipka typu A (60 %), chřipka
typu B pak méně, a to pouze ve formě subtypu B/Victoria.
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