
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109 
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 

 
 

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji 
stav ke dni 29. 3. 2019  

Ve 13. kalendářním týdnu v Moravskoslezském kraji došlo ve srovnání s předchozím týdnem 
k nepatrnému 3 % vzestupu počtu nemocných. Bylo zaznamenáno 1055 případů 
onemocnění na 100 000 obyvatel. Ačkoliv v jednotlivých okresech kraje má nemocnost 
sestupnou tendenci, nárůst onemocnění je způsoben výrazným vzestupem nemocnosti na 
Ostravsku, kde onemocnělo celkem 1273 osob na 100 000 obyvatel. Nárůst počtu 
onemocnění zde činil 47 %. K výraznému vzestupu nemocnosti na Ostravsku došlo zejména 
ve věkové skupině 15-24 let, kde dosáhla úrovně 1624 nemocných na 100 000 obyvatel, ve 
věkové skupině 25-59 let pak byl evidován vzestup počtu onemocnění na úroveň 775 
případů na 100 000 obyvatel.   

Počty klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující léčbu na jednotkách intenzivní 
péče a ARO mají klesající charakter. Na území kraje byly v uplynulém kalendářním týdnu 
zaznamenány 2 závažné případy chřipky u pacientů ve věkové kategorii 60+ let s řadou 
chronických onemocnění, ale proti chřipce neočkovaných.   

Na  LSPP měl podíl osob ošetřených pro akutní respirační infekce také klesající charakter, 
pohyboval se v rozmezí 14,7 až 26 %.  

 

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

Situace v ČR: výskyt chřipkových onemocnění v ČR ustupuje a má již jen lokální charakter. 
Ve 12. kalendářním týdnu je nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v 
ČR na úrovni 944 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s 11. týdnem 
představuje pokles o 5,6 %. V aktuální chřipkové sezoně bylo do 25. 3. 2019 hlášeno celkem 
578 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní 
péče, z nichž 168 osob infekci podlehlo. 
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