KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji
stav ke dni 31. 1. 2020
V 5. kalendářním týdnu vzrostla nemocnost u akutních respiračních infekcí (ARI),
v Moravskoslezském kraji na 2100 případů na 100 000 obyvatel. Ve srovnání
s minulým kalendářním týdnem došlo k nárůstu počtu případů o 26,3 %.
Nejvyšší počet nemocných byl hlášen z okresu Opava, kde onemocnělo 3979 osob
na 100 000 obyvatel. Nejvyšší specifická nemocnost byla zaznamenána ve věkové
skupině 0 - 5 let a dosáhla 5574 případů na 100 000 obyvatel.
Na LSPP se podíl osob ošetřených pro akutní respirační infekce, pohyboval
v rozmezí od 0 do 58,1 %.
V Moravskoslezském kraji byly v tomto kalendářním týdnu hlášeny 3 nové případy
chřipky typu A/H3N2, se závažným klinickým průběhem. Jednalo se o tři neočkované
muže z okresu Ostrava-město a Frýdek-Místek, jejichž zdravotní stav si vyžádal
hospitalizaci na oddělení ARO a JIP.
Situace v ČR:
Ve 4. kalendářním týdnu byl evidován nárůst respiračních onemocnění virového
původu, mezi kterými jasně převládal virus chřipky typu A/H3N2 a A/H1N1pdm. Ve
srovnání s ostatními zeměmi byl v České republice pozorován nárůst podílu subtypu
A/H1N1pdm. Virus chřipky typu B je na území České republiky stále méně obvyklý
a byl zaznamenán pouze ve 4 případech.
Kromě virů chřipky v populaci dále kolují i jiné viry způsobující respirační
onemocnění, nejčastěji se jedná o rhinoviry a metapneumoviry.
Nejvyšší počet případů akutních respiračních infekcí byl ve 4. kalendářním týdnu
hlášen z Jihočeského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje, a to pak především
v dětských věkových skupinách.
Situace v Evropě:
Na území Evropy aktivita chřipky kontinuálně vzrůstá. Vysoká aktivita byla hlášena
z Izraele, střední aktivita již z osmi evropských zemí, a to z Litvy, Rakouska,
Slovinska, Švýcarska, Řecka, Makedonie, Albánie a Gruzie. Většina zemí eviduje
plošné rozšíření chřipky s převahou chřipky typu A (78 %), pouze ve dvou zemích
byla zaznamenána dominance chřipky typu B.
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