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V 10. kalendářním týdnu 2019 došlo v Ústeckém kraji k dalšímu poklesu hlášených akutních
respiračních onemocnění (ARI), standardizovaná nemocnost byla 1129/100 000 obyv. V porovnání
s hodnotou 1286/100 000 obyv. v předchozím týdnu došlo k poklesu nemocnosti o 12,2%. Hodnoty
nemocnosti se v jednotlivých okresech pohybovaly v rozmezí 856 – 1343/100 000 obyv.
Epidemický práh nebyl překročen ani v jednom okrese. Chřipková epidemie v Ústeckém kraji v
roce 2019 vrcholila v 6. týdnu, od té doby nemocnost na ARI postupně klesá. Nicméně stále jsou
hlášeny případy chřipkových onemocnění se závažným průběhem, komplikované nejčastěji
zánětem plic. V 10. kalendářním týdnu bylo hlášeno 6 takových onemocnění, v jednom případě s
úmrtím. U všech 6 případů onemocnění byl zjištěn virus chřipky A. Všichni nemocní byli ve věku
nad 60 let a nebyli očkovaní (nebo se očkování nepodařilo dohledat).

V tomto týdnu nebyl hlášen žádný potvrzený případ spalniček. Od začátku roku 2019 byly
na území Ústeckého kraje hlášeny 3 případy potvrzených spalniček (2x v lednu, 1x v únoru),
všechny u dospělých osob. Ve 2 případech k nákaze došlo mimo území Ústeckého kraje. 

Bylo nám hlášeno 1 onemocnění malárií a současně horečkou dengue po návratu z dovolené
v Africe. Obě tato onemocnění se šíří v tropických zemích prostřednictvím komárů. Proto je
důležité při pobytu v zemích, kde se malárie a jiné tropické nemoci přenosné prostřednictvím
hmyzu vyskytují, důsledně používat repelenty a při spaní sítě proti hmyzu (moskytiéry). 

V předchozích dvou týdnech informovala v médiích Státní veterinární správa (SVS) o
záchytu dodávek kuřecího masa z Polska, ve kterém byla laboratorně zjištěna baktérie salmonela
(tato baktérie způsobuje u lidí průjmové onemocnění se zvracením). Rizikové zásilky kuřecího
masa byly zachyceny ve skladu v Lounech, odkud měly být distribuovány k různým odběratelům na
území Ústeckého kraje. Část kuřecího masa byla zkonzumována, větší část rizikových dodávek se
ale podařilo pracovníkům SVS pozastavit a vyřadit z distribuce. Na výskytu průjmových
onemocnění v Ústeckém kraji se tyto rizikové dodávky kuřecího masa neprojevily. Počty hlášených
průjmových onemocnění jsou v posledních několika týdnech stále nízké. Mezi zjištěnými patogeny
dominuje spíše kampylobakter, salmonelózy se vyskytly jen ojediněle a u žádného z hlášených
onemocnění nebyla zjištěna konzumace rizikového kuřecího masa. Situaci stále sledujeme. 
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