
Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji
23. týden 2019  (3. 6. - 9. 6. 2019)

V 23. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 628/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 685/100 000 obyv. v
předchozím týdnu pokles nemocnosti o -8,3 %.  Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly  v  rozmezí  524  –  861/100  000  obyv.  Jedná  se  o  nízké  neepidemické  hodnoty
(epidemický práh pro ARI je stanovený na 1500 hlášených onemocnění na 100 000 obyvatel), které
jsou obvyklé pro teplé měsíce roku. 

V 23. týdnu 2019 bylo v Ústeckém kraji  hlášeno 1 onemocnění   spalničkami  . Od začátku
roku  2019  je  to  6.  onemocnění  spalničkami  na  území  Ústeckého  kraje.  Ve  všech  6  případech
onemocněly dospělé osoby. V 23. týdnu onemocněla dospělá žena z okresu Chomutov, která je
hospitalizována na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

V 23. týdnu 2019 byl hlášen 1 případ virové hepatitidy typu A (VHA). Onemocněl dospělý
muž u okresu Teplice, který byl hospitalizován na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v
Ústí nad Labem. Jedná se o  třetí onemocnění virovou hepatitidou typu A v Ústeckém kraji v roce
2019. Pro srovnání - v roce 2018 onemocnělo ve stejném období v Ústeckém kraji 79 osob, protože
zde probíhala rozsáhlá epidemie virové hepatitidy typu A.

V 23. týdnu 2019 bylo ukončeno šetření  hromadného  výskytu zažívacích potíží u dětí  i
personálu mateřské školy Rabasova, Ústí nad Labem – Dobětice. K výskytu došlo v období od 14.
5.2019 do 26. 5. 2019. Onemocnění mělo krátký průběh s ústupem potíží do 2 dnů, mezi příznaky
onemocnění převládalo zvracení, u některých nemocných se přidával i průjem nebo bolesti břicha.
Lékaře navštívily s potížemi jen 3 děti. Bakteriologická vyšetření stolice byla negativní. Krajská
hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem provedla kontrolu stravovacího
úseku mateřské školy, kde nebyly zjištěny závady. 
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