
Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji
24. týden 2019  (10. 6. - 16. 6. 2019)

V 24. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 616/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 628/100 000 obyv. v
předchozím týdnu pokles nemocnosti o -1,9 %.  Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 485 – 818/100 000 obyv. Jedná se o nízké neepidemické hodnoty, které jsou
obvyklé  v  teplých  měsících  roku.  Epidemický  práh  pro  ARI  je  stanovený  na  1500  hlášených
onemocnění na 100 000 obyvatel.

V 24. týdnu 2019 nebylo v Ústeckém kraji hlášeno žádné nové onemocnění   spalničkami  . Od
začátku roku 2019 bylo na území Ústeckého kraje hlášeno 6 onemocnění spalničkami. Ve všech 6
případech onemocněly dospělé osoby.

V 24. týdnu 2019 byly v Ústeckém kraji hlášeny  4 případy klíšťové meningoencefalitidy
(zánět mozku a mozkových blan, přenášený klíšťaty). Ve všech 4 případech onemocněly dospělé
osoby,  žijící  v  různých  okresech  Ústeckého  kraje.  Ani  jeden  nemocný  nebyl  proti  klíšťové
encefalitidě očkován. Od začátku roku 2019 bylo v Ústeckém kraji hlášeno 7 onemocnění klíšťovou
encefalitidou. Ve srovnatelném období roku 2018 to bylo 5 onemocnění.

V 24.  týdnu  2019  byly  v  Ústeckém kraji  hlášeny  3  případy  dávivého  kašle  (pertussis,
pertuse).  Onemocněly dospělé osoby, z toho 2 v rodinné souvislosti.  Od začátku roku 2019  bylo v
Ústeckém kraji hlášeno 29 případů dávivého kašle, onemocnění se vyskytuje sporadicky v celém
kraji.  Ve srovnatelném období roku 2018 onemocnělo tímto onemocněním 14 osob.

V 24.  týdnu  2019  byl  hlášen  1  případ  virové  hepatitidy  typu  A (VHA),  stejně  jako  v
předchozím týdnu. Oba případy spolu nemají žádnou souvislost. Onemocněla dospělá žena z okresu
Ústí nad Labem, která byla hospitalizována na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem. Jedná se o  4. případ onemocnění virovou hepatitidou typu A v Ústeckém kraji v roce
2019. 
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