KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji
stav ke dni 24. 1. 2020
V tomto 4. kalendářním týdnu vzrostla nemocnost u akutních respiračních infekcí
(ARI), v Moravskoslezském kraji na 1663 případů na 100 000 obyvatel. Ve srovnání
s minulým kalendářním týdnem došlo k 58,5 % nárůstu počtu případů.
Nárůst počtu onemocnění byl zaznamenán ve všech věkových skupinách, nejvíce
případů bylo ve věkové skupině 0 až 5letých dětí, kde nemocnost dosáhla úrovně
5081 onemocnění na 100 000 obyvatel. Nejvyšší nemocnost přetrvává v okrese
Opava, kde onemocnělo celkem 3603 osob na 100 000 obyvatel.
V Moravskoslezském kraji byl v tomto kalendářním týdnu hlášen 1 nový případ
chřipky typu A (A/H1N1pdm), se závažným klinickým průběhem. Jednalo se o
neočkovanou ženu z okresu Karviná, jejíž zdravotní stav si vyžádal hospitalizaci na
oddělení ARO.

Situace v ČR:
Ve 3. kalendářním týdnu byla v rámci surveillance z vyšetřovaných klinických
materiálů nejčastěji detekována chřipka typu A, s převahou subtypu A/H3N2. Častěji
byli rovněž detekováni i jiní respirační původci.
Aktivita chřipky a nemocnost v České republice prozatím nepřekročila epidemické
hodnoty.

Situace v Evropě:
Ve 3. kalendářním týdnu aktivita chřipky v Evropě stoupala, a to zejména v jižních
státech. Převážná část zemí hlásila nízkou aktivitu, výjimku tvořilo Turecko a Izrael,
ve kterých byla zaznamenána aktivita vysoká.
Celkem bylo zaznamenáno 737 pozitivních detekcí chřipkového viru. Stále
převažoval záchyt chřipky typu A (67 %), kde dominoval subtyp A/H1N1pdm (70 %)
a A/H3N2 (30 %), ale objevoval se i virus chřipky typu B (33 %), a to pak nejčastěji
subtyp B/Victoria.
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