KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji
stav ke dni 14. 2. 2020
V 7. kalendářním týdnu klesla v Moravskoslezském kraji nemocnost na akutní
respirační infekce (ARI) o 9,4 % na 1962 případů na 100 000 obyvatel.
Nejvyšší počet nemocných byl hlášen z okresu Bruntál, kde onemocnělo 3044 osob
na 100 000 obyvatel. Stále přetrvává nejvyšší specifická nemocnost ve věkové
skupině 0 - 5 let, která dosáhla na 4500 případů na 100 000 obyvatel.
Na LSPP se podíl osob ošetřených pro akutní respirační infekce pohyboval v
rozmezí od 17,2 % do 53 %.
V Moravskoslezském kraji k tomuto kalendářním týdnu přibylo sedm nových případů
chřipky typu A se závažným klinickým průběhem, který vyžadoval hospitalizaci na
oddělení ARO a JIP. Ve čtyřech případech byl detekován subtyp A/H1N1pdm.
Nemocní byli z okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Opava a Ostrava-město, jednalo se o
muže s přidruženými chronickými chorobami, ve věkovém rozmezí 47-70 let, proti
chřipce nebyli očkováni.

Situace v ČR:
V 6. kalendářním týdnu byl zaznamenán nárůst detekce viru chřipky typu A. Bylo
vyšetřeno 1292 vzorků, z toho v 594 (46 %) případech s pozitivní detekcí některého z
respiračních virů, ve 460 (36 %) případech byl detekován virus chřipky typu A, pouze
ve 21 (2 %) případech byl detekován virus chřipky typu B. V České republice, na
rozdíl od většiny evropských zemí, výrazně dominoval subtyp A/H3N2 nad subtypem
A/H1N1pdm.
Nemocnost v jednotlivých krajích se od sebe významně nelišila, nejvyšší výskyt byl
zaznamenán v Plzeňském, Moravskoslezském, Jihočeském, Jihomoravském a
Zlínském kraji.

Situace v Evropě:
Chřipková aktivita v Evropě stále vzrůstá. Ve většině zemí bylo zaznamenáno plošné
rozšíření, vysoká aktivita byla hlášena z 9 zemí, střední aktivita z 13 zemí, a v 16
zemích byla hlášena aktivita chřipky nízká.
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Ve většině evropských zemí se nejvíce uplatňovala chřipka typu A, subtyp
A/H1N1pdm (64 %). V osmi členských státech byla evidována kodominance chřipky
typu A i B, a ve čtyřech státech dominance chřipky typu B, přičemž se v drtivé
většině jednalo o linii B/Victoria.
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