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Ve  18.  kalendářním  týdnu  2019  byl  počet  hlášených  akutních  respiračních  onemocnění
(ARI) v Ústeckém kraji 541/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 733/100 000
obyv.  v  předchozím týdnu pokles  nemocnosti  o  26,2%. Hodnoty  nemocnosti  se  v  jednotlivých
okresech  pohybovaly  v  rozmezí  460  –  603/100  000  obyv.  Jsou  to  velmi  nízké  neepidemické
hodnoty  (epidemický  práh  pro  ARI  je  stanovený  na  1500  hlášených  onemocnění  na  100  000
obyvatel). Chřipková epidemie v Ústeckém kraji v sezóně 2018/2019 vrcholila v 6. kalendářním
týdnu 2019, od té doby nemocnost na ARI postupně klesá. 

V 18. 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 18.  týdnu  2019  byl  hlášen  1  případ  meningokokového  zánětu  mozkových  blan u  5
měsíčního  dítěte  z  okresu  Most.  Jedná  se  o  první  případ  zánětu  mozkových  blan  vyvolaný
meningokoky v Ústeckém kraji v roce 2019. V roce 2018 bylo v Ústeckém kraji zaznamenáno 5
onemocnění  vyvolaných  meningokoky.  Meningoková  meningitida  (zánět  mozkových  blan)  je
akutní, život ohrožující onemocnění, které může vést během několika hodin až ke smrti pacienta.
Přenos onemocnění je vzdušnou cestou. V tomto případě byl průběh onemocnění příznivý. Dítě
nebylo proti meningokokům očkované. Žádná další osoba z okolí nemocného dítěte neonemocněla.

V 18.  týdnu  2019  pokračovalo  šetření  epidemického  výskytu  gastroenteritid (průjmové
onemocnění  se  zvracením)  ve  13.  ZŠ  v  Chomutově.  Celkem  bylo  zjištěno  asi  230  případů
onemocnění  žáků školy a jejich rodinných příslušníků, onemocněla i část pedagogického sboru. Ve
většině případů proběhlo onemocnění lehce jako 1-2 denní zvracení s průjmem, bez teplot. U jedné
z  nemocných  osob  byly  zjištěny  noroviry,  které   jsou  jednou  z  nejčastějších  příčin  virových
gastroenteritid  po  celém světě  a  postihují  hlavně  starší  děti  a  dospělé.  Onemocnění  je  vysoce
nakažlivé, šíří se přímou cestou z člověka na člověka, jeho průběh naštěstí u jinak zdravých osob
bývá  lehký,  většinou  při  dietě  a  dostatečném  přísunu  tekutin  rychle  odezní.   Ředitelka  školy
vyhlásila ředitelské volno 30. 4. - 3. 5. 2019, ve škole byla po tuto dobu prováděna protiepidemická
opatření (sanitace, dezinfekce). Pracovníky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v
Ústí nad Labem byla provedena kontrola školní kuchyně, byl vyšetřen personál kuchyně, závady
nebyly shledány. 
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