
Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji
15. týden 2019  (8. 4. - 14. 4. 2019)

Ve  15.  kalendářním  týdnu  2019  byl  počet  hlášených  akutních  respiračních  onemocnění
(ARI) 777/100 000 obyv., což je v porovnání s hodnotou 806/100 000 obyv. v předchozím týdnu
pokles nemocnosti o 3,6%. 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 497 – 1096/100 000 obyv.  Chřipková epidemie v Ústeckém kraji v
roce 2019 vrcholila v 6. kalendářním týdnu, od té doby nemocnost na ARI postupně klesá. 

Ve 15. 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. 

V tomto týdnu jsme zaznamenali hlášení 3 onemocnění, která jsou typická pro tropické a
subtropické  oblasti  a  u  nás  se  normálně  nevyskytují.  Jednalo  se  o  importované  nákazy,  což
znamená,  že  k  nákaze  došlo  mimo  území  ČR,  nejčastěji  při  turistickém  pobytu  v  exotických
destinacích. Zaznamenali jsme 1 onemocnění dengue po návratu z turistického pobytu v Thajsku.
Jedná se o virové onemocnění, při lehčím průběhu obvykle s horečkou, bolestmi hlavy, zad, kloubů
a svalů, případně s kožní vyrážkou. Při těžším průběhu může dojít k hemoragické horečce až k
syndromu šoku. Byl hlášen  1 případ malárie po pobytu v Africe (Keňa), kde došlo k poštípání
komáry.  Dále  byl  hlášen 1  případ  horečky  chikungunya u  cestovatele  po  návratu  z  Portorika,
Dominikánské  republiky  a  Kostariky.  Všechny 3  výše  uvedené infekční  nemoci  se  přenášejí  v
tropických zemích prostřednictvím hmyzu (komárů). Je proto vhodné se před cestou do tropických
oblastí  informovat  v  některém  z  center  cestovní  medicíny  o  možnostech  prevence  (repelenty,
moskytiéry, nošení vhodného oděvu apod.). V případě cesty do oblasti s výskytem malárie lékař
předepíše léky na prevenci malárie (antimalarika).
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