
Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji
28. týden 2019  (8. 7. - 14. 7. 2019)

V 28. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 360/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 396/100 000 obyv. v
předchozím týdnu pokles nemocnosti o -9,1 %.  Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 218 – 494/100 000 obyv. Jedná se o velmi 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 28.  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 28.  týdnu  2019  byly  v  Ústeckém  kraji  hlášeny  3  potvrzené  případy  dávivého  kašle
(pertussis, pertuse).  Jednalo se o dvě dospělé osoby a 1 novorozené dítě, které bylo léčeno na
dětském oddělení nemocnice. Dítě začalo mít potíže 3 týdny po narození, kdy se u něho objevil
záchvatovitý kašel s promodráváním. Laboratorní vyšetření potvrdilo onemocnění dávivým kašlem.
Od začátku  roku  2019  bylo v Ústeckém kraji  hlášeno 38  případů dávivého kašle,  většinou u
dospělých osob. Onemocnění se vyskytuje sporadicky na území celého kraje, 

V 28.  týdnu 2019 byly v  Ústeckém kraji  hlášeny  3 nové případy  klíšťové  encefalitidy.
Onemocněly  2  neočkované  dospělé  osoby  a  16  letý  chlapec,  všichni  nemocní  udávali  přisátí
klíštěte. Bylo rovněž  hlášeno 11 onemocnění lymeskou borreliózou, Obě dvě onemocnění přenášejí
klíšťata, ale řada nemocných lymeskou boreliózou udává i poštípání různým hmyzem, jako jsou
např. komáři, muchničky apod.  Proti klíšťové encefalitidě je možné se účinně chránit očkováním.
Vrcholí  léto  a  hodně lidí  využívá  možnosti  rekreačního  pobytu  v  přírodě,  případně  pracuje  na
zahradách. Při těchto aktivitách je třeba se chránit vhodným oděvem a používáním repelentů před
poštípáním hmyzem. V případě přisátí klíštěte se doporučuje ho co nejrychleji šetrně odstranit a
místo přisátí vydezinfikovat dezinfekčním prostředkem. 

V 28. týdnu 2019 bylo hlášeno 35 onemocnění v hromadném výskytu na dětském letním
táboře v Žerotíně, okr. Louny, kde došlo k hromadnému výskytu otravy z potravy mezi účastníky
tábora. Onemocnění se projevovalo zvracením a průjmem. Z celkového počtu 53 osob na táboře (43
dětí a 10 dospělých) onemocnělo 35 osob (27 dětí a 8 dospělých). 15 osob bylo hospitalizováno v
nemocnici s průměrnou dobou hospitalizace 1 den. Pracovníci krajské hygienické stanice okamžitě
provedli kontrolu táborové kuchyně a celého tábora, při které byly zjištěny závady ve stravovacím
provozu, který byl uzavřen. Z části vzorků odebraných odebraných při kontrole byl vykultivován
Bacillus cereus. Případem se pracovníci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje stále zabývají. 
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