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Ve  16.  kalendářním  týdnu  2019  byl  počet  hlášených  akutních  respiračních  onemocnění
(ARI) v Ústeckém kraji 685/100 000 obyv., což je v porovnání s hodnotou 777/100 000 obyv. v
předchozím týdnu  pokles nemocnosti o 11,6%. Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 516 – 935/100 000 obyv., což jsou nízké neepidemické hodnoty (epidemický
práh  pro  ARI  je  stanovený  na  1500  hlášených  onemocnění  na  100  000  obyvatel).  Chřipková
epidemie v Ústeckém kraji v roce 2019 vrcholila v 6. kalendářním týdnu, od té doby nemocnost na
ARI postupně klesá. 

Ve 16. 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 s
častými pobyty v Praze.  Bylo šetřeno i několik dalších podezření na onemocnění spalničkami, které
se však nepotvrdily. 

V 16. týdnu 2019 byl hlášen 1 případ dávivého kašle u dítěte narozeného  v roce 2016. Zdroj
onemocnění  byl  zjištěn v rodině,  kde  v  předchozích  týdnech touto  nemocí  onemocněly matka,
babička a  sestra dítěte (celkem 4 onemocnění v rodině).  Po delší době se vyskytlo 1 onemocnění
příušnicemi,  onemocněla  mladá žena vietnamské národnosti,  která krátce před tím pobývala na
návštěvě u příbuzných ve Vietnamu. 

V 16.  týdnu 2019 bylo  hlášeno  38  průjmových onemocnění,  z  nichž  bylo 12  vyvoláno
salmonelami, 15  mikroorganismy rodu kampylobakter, 4 jinými bakteriálními původci průjmů a 7
bylo virového původu. Onemocnění byla bez vzájemné epidemiologické souvislosti a jejich počet
nepřevyšoval počty průjmových onemocnění běžně hlášených v tomto ročním období. 
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