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19. týden 2019  (6. 5. - 12. 5. 2019)

V 19. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 565/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 541/100 000 obyv. v
předchozím týdnu  nárůst  nemocnosti  o  4,4%.  Hodnoty  nemocnosti  se  v  jednotlivých  okresech
pohybovaly  v  rozmezí  371  –  763/100  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 klesala a nyní se udržuje na nízkých hodnotách. 

V 19. 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 19.  týdnu 2019 byl  ukončeno šetření  epidemického výskytu gastroenteritid (průjmové
onemocnění se zvracením) ve 13. ZŠ v Chomutově. Celkem bylo v průběhu 2 týdnů zjištěno asi 230
případů  onemocnění  žáků  školy,  jejich  rodinných  příslušníků  a  části  pedagogického  sboru.
Původcem onemocnění byly pravděpodobně noroviry, které se šíří kontaktem od člověka k člověku
nebo také vzdušnou cestou. 

V  19.  týdnu  2019  byl  v  Ústí  nad  Labem  šetřen  výskyt  4  onemocnění  vyvolaných
Salmonellou hadar.  Jedná se o typ salmonely (baktérie,  která  vyvolává průjmové onemocnění),
který se v České republice vyskytuje jen zřídka. Proběhlo intenzívní pátrání po zdroji nákazy a cestě
přenosu,  včetně  kontroly  provozovny rychlého občerstvení  v  Ústí  nad Labem a odběru  vzorků
podezřelých potravin k laboratornímu vyšetření.  Výsledky laboratorních expertíz zatím nejsou k
dispozici, žádná další onemocnění hlášena nebyla.

V  Ústí nad Labem   13. 5. 2019

                                                                               MUDr. Olga Štorkánová
ředitelka protiepidemického odboru

     Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje 
      se sídlem v Ústí nad Labem


