
Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji
27. týden 2019  (1. 7. - 7. 7. 2019)

V 27. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 396/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 516/100 000 obyv. v
předchozím týdnu pokles nemocnosti o -23,3 %.  Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 225 – 525/100 000 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 27.  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 27. týdnu 2019 bylo v Ústeckém kraji hlášeno podezření na  4 případy dávivého kašle
(pertussis,  pertuse)  u  zaměstnanců  firmy  Měď  Povrly.  Případy  jsou  v  šetření,  ve  firmě  byla
provedena protiepidemická opatření.  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, občas je zaznamenán výskyt dávivého kašle u několika rodinných příslušníků a jen
zcela výjimečně se stává, že dojde k výskytu více případů onemocnění např. v pracovním kolektivu.

V 27. týdnu 2019 byl v Ústeckém kraji hlášen 1 případ klíšťové encefalitidy a 5 onemocnění
lymeskou borreliózou, 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. Většina našich nemocných udávala přisátí klíštěte nebo poštípání hmyzem v
blízkosti bydliště, případně odstraňování klíšťat psům. 
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