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Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji 
stav ke dni 1. 3. 2019  

V 9. kalendářním týdnu dosáhla nemocnost ve výskytu akutně respiračních 

onemocnění (ARI), včetně chřipky, v Moravskoslezském kraji 1338 případů na 

100 000 obyvatel. Ve srovnání s předchozím kalendářním týdnem došlo ke snížení 

nemocnosti o 18,3 %. Pokles počtu nemocných byl zaznamenán ve všech věkových 

skupinách, nejvyšší počty stále přetrvávají ve věkové skupině 0-5 let, kde nemocnost 

dosáhla úrovně 4281 onemocnění na 100 000 obyvatel. 

Nadále přibývají závažné případy vyžadujících léčbu na jednotkách intenzivní péče a 

ARO.  V uplynulém kalendářním týdnu bylo zaznamenáno na území kraje 16 

závažných případů chřipky, z toho 2 úmrtí. Jednalo se o osoby v různých věkových 

kategoriích (6-14let 1 osoba, 25-59 let 7osob, 60+let  8 osob). 

Nadále setrvává nejvyšší nemocnost v okrese Opava, kdy dosahuje 1937 osob na 

100 000 obyvatel, pokles oproti minulému týdnu činil téměř 11 %.  

Podíl osob ošetřených na LSPP pro akutní respirační infekce se pohyboval se 

v rozmezí 21,4 - 42,7 %.  
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Situace v ČR: v 8. kalendářním týdnu je nemocnost akutních respiračních infekcí 

včetně chřipky (ARI) v ČR na úrovni 1452 nemocných na 100 000 obyvatel, což při 

porovnání s minulým týdnem představuje pokles o 13,8 %. Počty nemocných klesají 

ve všech věkových skupinách. Aktuálně nejvyšší nemocnost je hlášena 

v Libereckém, Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. 

Závěr: na území ČR přetrvává chřipková epidemie plošného charakteru, avšak 

epidemická vlna je již za svým vrcholem a plošný výskyt lze považovat za zvolna 

ustupující.  
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