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17. týden 2019  (22. 4. - 28. 4. 2019)

Ve  17.  kalendářním  týdnu  2019  byl  počet  hlášených  akutních  respiračních  onemocnění
(ARI) v Ústeckém kraji 733/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 685/100 000
obyv. v předchozím týdnu mírný nárůst nemocnosti o 6,7%. Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých
okresech pohybovaly v rozmezí 561 – 935/100 000 obyv., a to 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. 

V 17. 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 17. týdnu 2019 byly hlášeny 3 případy dávivého kašle u dospělých osob z okresu Teplice.
Nemocní byli ve věku 31 – 46 let. Ve dvou případech se jednalo o rodinný výskyt, byli to rodiče
dvouměsíčního dítěte,  u  kterého bylo  onemocnění  dávivým kašlem diagnostikováno  již  před  3
týdny. Otec dítěte trpěl suchým, dráždivým kašlem se záchvaty končícími někdy až zvracením už od
začátku března 2019 a byl pravděpodobným zdrojem onemocnění i pro svoji partnerku a dceru. 

V 17. týdnu 2019 byl zaznamenán epidemický výskyt gastroenteritid (průjmové onemocnění
se  zvracením)  ve  13.  ZŠ  v  Chomutově.  Onemocnění  postihlo  zhruba  čtvrtinu  žáků  školy  a
nevyhnulo se ani části pedagogického sboru. Ve většině případů proběhlo onemocnění jen lehce
jako  1-  2  denní  zvracení  s  průjmem bez  teplot,  2  děti  ale  byly  přijaty  s  většími  obtížemi  do
nemocnice  v  Chomutově.   U jednoho  z  nich  byly  zjištěny  noroviry.   Noroviry  jsou  jedním z
nejčastějších příčin virových gastroenteritid, vyskytují se na celém světě a postihují hlavně starší
děti a dospělé. Onemocnění je vysoce nakažlivé. Průběh onemocnění u jinak zdravých osob bývá
lehký, většinou při dietě a dostatečném přísunu tekutin rychle odezní. Norovirovou infekci během
života prodělá většina populace. 
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