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Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění  
(mimo covid-19) v Moravskoslezském kraji v 5. kal. týdnu 2023 

 
V 5. kalendářním týdnu dosáhla v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) nemocnost na akutní 
respirační infekce (ARI) hodnoty 1587 případů na 100 000 obyvatel, což představuje nárůst o téměř 6 
% v porovnání s minulým týdnem, kdy bylo hlášeno 1498 případů na 100 000 obyvatel. Významný 
nárůst byl zaznamenán především v okresech Nový Jičín (o 39,4 %) a překvapivě i v okrese Frýdek-
Místek (31,6 %), kde v tomto týdnu probíhají jarní prázdniny, přestože o jarních prázdninách obvykle 
dochází k poklesu nemocnosti. Následující týdny ukážou, zda se jednalo o jednorázový výkyv ve 
vzestupu nemocnosti, či nikoliv. 
Nejvyšší nemocnost je stále hlášena u dětí předškolního věku. Pokud jde o nemocnost v jednotlivých 
okresech – nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v okrese Ostrava-město, kde přesáhla 1968 případů 
na 100 000 obyvatel (pokles oproti minulému týdnu o 5,8 %). Druhá nejvyšší nemocnost byla v okrese 
Nový Jičín s 1815 případy na 100 000 obyvatel. 
Stále evidujeme i závažné případy chřipky (dále jen SARI), které byly v 5. kal. týdnu hlášeny z okresu 
Karviná a Ostrava-město. Jednalo se o SARI u dvou dospělých osob, u kterých byla nutná hospitalizace. 
V obou případech byla laboratorně prokázána chřipku typu A H3. U jedné z těchto osob došlo k úmrtí, 
tato osoba proti chřipce nebyla očkována, u druhé osoby se očkování proti chřipce nepodařilo dohledat 
– v současné době je hospitalizována na ARO. 
Celkově aktuální epidemiologickou situaci nadále hodnotíme jako probíhající epidemii akutních 
respiračních infekcí. 
Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Krajské hygienické stanice v Ostravě 
https://www.khsova.cz/obcanum/aktualni-situace-ari 
 
Vývoj nemocnosti ARI na 100 000 obyvatel, sezóna 2022/2023, Moravskoslezský kraj 

 
Doporučená pravidla prevence respiračních onemocnění pro obecnou populaci, zdravotnická 
zařízení a zařízení poskytovatelů sociálních služeb naleznete na stránkách Ministerstva 
zdravotnictví ČR.  https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/12/Doporucena-pravidla-prevence-
respiracnich-onemocneni.pdf 
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