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V 29. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 328/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 360/100 000 obyv. v
předchozím týdnu pokles nemocnosti o -8,9 %.  Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 189 – 410/100 000 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 29.  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 29. týdnu 2019 byl v Ústeckém kraji hlášen 1 potvrzený případ dávivého kašle (pertussis,
pertuse). Jednalo se o malé dítě, narozené v květnu 2019. Dítě muselo být přijato na dětské oddělení
nemocnice pro záchvatovitý kašel. Laboratorní vyšetření  onemocnění dávivým kašlem potvrdilo. V
průběhu července 2019 je to druhý diagnostikovaný případ dávivého kašle u dítěte do 1 roku věku.
Postižené dítě dosud nebylo proti dávivému kašli očkováno (z důvodu nízkého věku). Oba případy
spolu nesouvisejí, děti jsou z různých okresů. Od začátku roku 2019  bylo v Ústeckém kraji hlášeno
39 případů dávivého kašle, většina z nich u dospělých osob.

V 29.  týdnu 2019 byly v  Ústeckém kraji  hlášeny  2 nové případy  klíšťové  encefalitidy.
Onemocněly 2 neočkované dospělé  osoby z okr.  Ústí  nad  Labem,  oba nemocní  udávali  přisátí
klíštěte v okresech Ústí nad Labem (Povrly) a na Děčínsku. Proti klíšťové encefalitidě je možné se
účinně chránit  očkováním, které ale hlavně dospělé osoby málo využívají.  Přitom právě u nich
mívá klíšťová encefalitida vážnější průběh a často i zanechává trvalé následky na zdraví. Dále bylo
hlášeno 12 onemocnění  lymeskou borreliózou, kterou rovněž přenášejí  klíšťata.   Vrcholí  léto  a
hodně lidí využívá možnosti rekreačního pobytu v přírodě nebo 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. 
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