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Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji 
stav ke dni 22. 2. 2019  

V uplynulém 8. kalendářním týdnu má nemocnost na akutně respirační onemocnění (ARI), 
včetně chřipky, ve všech okresech Moravskoslezského kraje kromě Ostravy sestupnou 
tendenci. Bylo zaznamenáno 1637 případů na 100 000 obyvatel. Ve srovnání s minulým 
kalendářním týdnem došlo ke snížení nemocnosti o téměř 12%. Nejvyšší nemocnost 
přetrvává ve věkové skupině 0-5 let, kde dosáhla úrovně 5359 onemocnění na 100 000 
obyvatel. Byl také evidován mírný pokles závažných případů vyžadujících léčbu na 
jednotkách intenzivní péče a ARO. Přesto bylo zaznamenáno 14 závažných případů chřipky. 
Za celé sledované období (sezóna 2018/2019) došlo celkem k 10 úmrtím na chřipku. 
Jednalo se o osoby ve věku starších 50 let s řadou chronických onemocnění. V 9 případech 
se jako původce onemocnění uplatnil virus chřipky typu A (H1N1)2009, v 1 případě virus A 
(H3N2). 

Nejvyšší počty nemocných přetrvávají v okrese Opava, kdy onemocnělo celkem 2166 osob 
na 100 000 obyvatel, nejnižší nemocnost byla v okrese Nový Jičín. 

Podíl osob ošetřených na LSPP pro akutní respirační infekce se mírně snížil a pohyboval se 
v rozmezí 22- 39 % 

 

 
Obrázek z: https: //fotky-foto.cz/fotobanka/  virus- chřipky 

Situace v ČR: v 7. kalendářním týdnu je nemocnost akutních respiračních infekcí včetně 
chřipky (ARI) v ČR na úrovni 1684 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání 
s minulým týdnem představuje pokles o 4,2 %. Ve věkové skupině 60+ let nemocnost nadále 
stoupá, v ostatních věkových skupinách již začala klesat. Nejvyšší nemocnost je aktuálně 
hlášena z krajů Libereckého, Zlínského, Moravskoslezského, Plzeňského, Olomouckého, 
Středočeského a Jihomoravského. 
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Situace v Evropě: Plošná epidemie nadále přetrvává v celé Evropě a záchyt chřipky 
v klinických vzorcích doposud převyšuje 50 % ze všech vyšetřených, nicméně sestupný 
trend je již evidentní. I v Evropě převažuje stále virus A/H1N1, ale v řadě zemí s různou 
intenzitou ko-cirkuluje i A/H3N2. 
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