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V 11. kalendářním týdnu 2019 došlo v Ústeckém kraji k dalšímu poklesu hlášených akutních
respiračních onemocnění (ARI), standardizovaná nemocnost byla 855/100 000 obyv. V porovnání s
hodnotou 1129/100 000 obyv. v předchozím týdnu došlo k poklesu nemocnosti o 24,3%. Hodnoty
nemocnosti se v jednotlivých okresech pohybovaly v rozmezí 488 – 1079/100 000 obyv. Ani v
jednom z okresů Ústeckého kraje nebyl překročen epidemický práh. Chřipková epidemie v
Ústeckém kraji v roce 2019 vrcholila v 6. kalendářním týdnu, od té doby nemocnost na ARI stále
postupně klesá. Stále jsou ale hlášeny případy chřipkových onemocnění se závažným průběhem,
komplikované nejčastěji zánětem plic, s nutností pobytu v nemocnici na jednotce intenzívní péče.
V 11. kalendářním týdnu bylo v Ústeckém kraji hlášeno 7 takových onemocnění, v jednom případě
s úmrtím. U všech 7 případů onemocnění byl zjištěn virus chřipky A, jednom případě spolu s virem
chřipky B. Všichni nemocní byli neočkovaní. Nejmladšímu nemocnému bylo 30, nejstaršímu 80
let. 

V tomto týdnu nebyl hlášen žádný potvrzený případ spalniček. Od začátku roku 2019 byly
na území Ústeckého kraje hlášeny 3 případy potvrzených spalniček (2 onemocněnív lednu 2019, 1
onemocnění v únoru 2019), všechny 3 u dospělých osob. Ve 2 případech k nákaze došlo mimo
území Ústeckého kraje. Bylo šetřeno několik dalších podezření na onemocnění spalničkami, které
se však nepotvrdily. 

Počty hlášených průjmových onemocnění se drží stále na nízkých hodnotách. Mezi
zjištěnými patogeny dominuje kampylobakter (19 onemocnění), dále se uplatňují viry jako původce
průjmových onemocnění zejména u dětí (14 onemocnění), salmonelózy se vyskytly jen ojediněle (5
onemocnění). V předchozích týdnech informovala v médiích Státní veterinární správa (SVS) o
záchytu dodávek kuřecího masa z Polska, ve kterém byly laboratorně zjištěny baktérie rodu
salmonela. Tyto zásilky kuřecího masa byly zachyceny na území Ústeckého kraje. Na výskytu
průjmových onemocnění v Ústeckém kraji se to neprojevilo, počty hlášených průjmových
onemocnění jsou v posledních několika týdnech stále nízké. Situaci stále sledujeme. 
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