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V 26. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 516/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 588/100 000 obyv. v
předchozím týdnu pokles nemocnosti o -12,2 %.  Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 335 – 722/100 000 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 26.  týdnu 2019 nebylo v Ústeckém kraji  hlášeno žádné onemocnění spalničkami.  Od
začátku roku 2019 bylo na území Ústeckého kraje hlášeno 7 potvrzených onemocnění spalničkami.
Ve všech 7 případech onemocněly dospělé osoby.  

V 26.  týdnu  2019  byly  v  Ústeckém kraji  hlášeny  2  případy  dávivého  kašle  (pertussis,
pertuse).  Onemocněly dospělé ženy,  které trpěly dlouhodobým dráždivým kašlem. Jednalo se o
sporadické případy,  bez  vzájemné souvislosti.   Od začátku roku 2019  bylo v Ústeckém kraji
hlášeno  35  případů  dávivého  kašle,  většinou  u  dospělých  osob.  Onemocnění  se  vyskytuje
sporadicky na území celého kraje.

V 26. týdnu 2019 byly v Ústeckém kraji  hlášeny  2 případy klíšťové encefalitidy,  oba z
okresu  Děčín.  Onemocněla  mladá  žena,  která  se  současně  s  klíšťovou  encefalitidou  nakazila  i
lymeskou borreliózou, a muž středního věku, který pracuje v lese. Ani jeden nebyl proti klíšťové
encefalitidě očkován. Současně stoupá i výskyt  lymeské borreliózy, jen v 26. týdnu 2019 bylo v
Ústeckém kraji hlášeno 10 potvrzených onemocnění. Obě dvě onemocnění přenášejí klíšťata, ale
pouze proti klíšťové encefalitidě je možné se chránit očkováním. Proto je důležité nezapomínat na
vhodné  oblečení  a  obuv  při  pobytu  v  přírodě,  používat  repelenty  a  po  příchodu  domů  vždy
zkontrolovat, zda na sobě člověk nemá přisáté klíště. Pokud na sobě najdeme přisáté klíště, je třeba
ho co nejdříve opatrně odstranit a ranku vydezinfikovat.
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