
Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji
13. týden 2019  (25. 3. - 31. 3. 2019)

V 13. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
888/100 000 obyv., což je v porovnání s hodnotou 908/100 000 obyv. v předchozím týdnu  pokles
nemocnosti o 2,2%. Ani v jednom z okresů Ústeckého kraje nebyl překročen epidemický práh pro
ARI, který je stanovený na 1500/100 000 obyvatel. Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 754 – 1108/100 000 obyv.  Chřipková epidemie v Ústeckém kraji v roce
2019 vrcholila v 6. kalendářním týdnu, od té doby nemocnost na ARI postupně klesá. 

V 13. týdnu 2019 byl na území Ústeckého kraje hlášen 1 případ dávivého kašle (černý kašel,
pertussis). Od začátku roku 2019 je to patnáctý potvrzený případ onemocnění dávivým kašlem v
Ústeckém kraji. Dávivý kašel se nevyhýbá žádné věkové skupině obyvatelstva -  v tomto roce již
onemocněl 1 neočkovaný novorozenec, 2 předškolní děti, 3 školní děti, 1 osoba ve věku 30 – 40 let,
2 osoby ve věku 40 – 50 let, 1 osoba ve věku 50 – 60 let, 2 osoby nad 60 let a 3 osoby nad 70 let.
Nejvíce potvrzených onemocnění dávivým kašlem je letos v okrese Litoměřice – 7 případů. Nejvíce
nebezpečný je dávivý kašel pro nejmenší děti, které ještě nejsou proti této nemoci očkované. 

V 13. týdnu 2019  nebyl hlášen žádný nový potvrzený případ  spalniček. Od začátku roku
2019 byly na území Ústeckého kraje hlášeny 4 případy potvrzených spalniček (2 onemocnění v
lednu, 1 v únoru a 1 onemocnění v březnu 2019).  Ve všech 4 případech onemocněly dospělé osoby.
Ve 3 případech k nákaze došlo pravděpodobně mimo území Ústeckého kraje - jednalo se o osoby,
které často pobývaly v Praze.  Bylo šetřeno i několik dalších podezření na onemocnění spalničkami,
které se však nepotvrdily. 

Byl nahlášen 1 epidemický výskyt průjmových onemocnění vyvolaných mikroorganismem
Salmonella enteritidis.  V tomto epidemickém výskytu onemocnělo 31 členů  sportovního týmu.
Pravděpodobnou  příčinou  onemocnění  byla  společná  konzumace  tatarského  bifteku,  k  jehož
přípravě bylo použito syrové hovězí maso a vejce, obojí z domácího chovu. Tatarský biftek byl
připraven v domácích podmínkách. Konzumace syrových nebo nedostatečně tepelně upravených
potravin živočišného původu (např. maso, vejce) je považována obecně za rizikovou, neboť tyto
potraviny mohou někdy obsahovat mikroorganismy vyvolávající průjmová onemocnění, případně i
zárodky parazitárních onemocnění.
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