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V 22. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 685/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 715/100 000 obyv. v
předchozím týdnu pokles nemocnosti o -4,2 %.  Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 907 – 515/100 000 obyv. Jedná se o 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 22. týdnu 2019 byl v Ústeckém kraji  hlášen 1    potvrzený případ spalniček  . Od začátku
roku  2019  je  to  5.  onemocnění  spalničkami  na  území  Ústeckého  kraje.  Ve  všech  5  případech
onemocněly dospělé osoby. V 22. týdnu onemocněla dospělá žena z okresu Chomutov, která se 2
týdny  před  tím  zúčastnila  hromadné  akce  (festivalu)  v  Praze.  Bylo  šetřeno  i  několik  dalších
podezření na onemocnění spalničkami, které se však nepotvrdily. 

V 22. týdnu 2019 byly hlášeny 2 případy virové hepatitidy typu E (VHE). Od začátku roku
2019  bylo v Ústeckém kraji hlášeno 12 případů VHE (v roce 2018 bylo ve stejném období hlášeno
19 případů).  Ve všech případech onemocněly dospělé osoby bez epidemické souvislosti, ve věku 31
– 66 let, s převahou mužů (8 mužů a 4 ženy). Většina z nich udávala konzumaci vepřového masa,
zabíjačkových produktů nebo domácí grilování.

V 22. týdnu 2019 byly hlášeny 2 případy  lymeské borreliózy (LB).  S nástupem teplých
měsíců  roku  a  se  zvyšující  se  aktivitou  klíšťat  se  počet  těchto  onemocnění  postupně  zvyšuje.
Celkem bylo  od  začátku  roku  2019 v  Ústeckém kraji  zaznamenáno 26  hlášených onemocnění
lymeskou borreliózou (v roce 2018  bylo ve stejném období hlášeno 22 případů onemocnění LB). V
průběhu jarních  měsíců  2019 dosud  nebylo  v  Ústeckém kraji  zaznamenáno žádné  onemocnění
klíšťovou encefalitidou.
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