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14. týden 2019  (1. 4. - 7. 4. 2019)

Ve  14.  kalendářním  týdnu  2019  byl  počet  hlášených  akutních  respiračních  onemocnění
(ARI) 806/100 000 obyv., což je v porovnání s hodnotou 888/100 000 obyv. v předchozím týdnu
pokles nemocnosti o 9,2%. 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 632 – 1018/100 000 obyv.  Chřipková epidemie v Ústeckém kraji v
roce 2019 vrcholila v 6. kalendářním týdnu, od té doby nemocnost na ARI postupně klesá. 

Ve 14. týdnu 2019 byly na území Ústeckého kraje hlášeny 2 případy dávivého kašle (černý
kašel,  pertussis).  Od  začátku  roku  2019  máme  hlášeno  17  potvrzených  případů  onemocnění
dávivým kašlem v Ústeckém kraji. Největší počet 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. Onemocnění lze léčit antibiotiky.

Ve 14. 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. 

Od začátku roku 2019 bylo v Ústeckém kraji hlášeno 1070 případů onemocnění  planými
neštovicemi (varicella). Ve srovnání s loňským rokem, kdy bylo hlášeno ve stejném období 824
případů,  je  to  o 30% více.  Onemocněly nejčastěji  děti  předškolního a mladšího školního věku.
Onemocnět  ale může i  dospělá osoba,  pokud v dětství  plané neštovice neprožila.  Proti  planým
neštovicím se v ČR v rámci pravidelného očkování povinně neočkuje, očkovací látka proti tomuto
onemocnění ale existuje a očkování je možné provést na vyžádání v očkovacích centrech nebo u
praktických lékařů a pediatrů (za úhradu). 

Od začátku roku 2019 byly  v  Ústeckém kraji  hlášené  zatím jen  2  případy onemocnění
virovou hepatitidou typu A (lidově „žloutenka“ nebo  „nemoc špinavých rukou“), oba z okresu
Děčín. Pro srovnání – v loňském roce bylo za stejné období hlášeno 62 případů onemocnění, z toho
52 v okrese Ústí nad Labem, kde v tu dobu probíhala rozsáhlá epidemie tohoto onemocnění. 
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