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V 30. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 291/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 328/100 000 obyv. v
předchozím týdnu pokles nemocnosti o -11,3 %. Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 252 – 333/100 000 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 30. 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 30. týdnu 2019 byl v Ústeckém kraji hlášen 1 potvrzený případ dávivého kašle (pertussis,
pertuse). Onemocněl 9 letý chlapec z okresu Louny, kterého už od dubna 2019 trápil dlouhotrvající
záchvatovitý kašel. Až vyšetření krve u něho prokázalo onemocnění dávivým kašlem, po léčbě
antibiotiky došlo k ústupu potíží a k vyléčení. Od začátku roku 2019 bylo v Ústeckém kraji hlášeno
40 případů dávivého kašle, většina z nich u dospělých osob.

V 30. týdnu 2019 byl v Ústeckém kraji hlášen 1 případ klíšťové encefalitidy. Onemocněl
dospělý muž z okr. Ústí nad Labem, který nebyl proti klíšťové encefalitidě očkovaný. Udával přisátí
klíštěte v lokalitě Střekov, kde mají zahradu. 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 7
onemocnění lymeskou borreliózou, kterou rovněž přenášejí klíšťata. 3 nemocní byli z okr. Děčín, 3
z okr. Ústí nad Labem a 1 z okr. Litoměřice. Nemocní většinou udávali, že byli poštípáni hmyzem
při pobytu venku nebo že na měli přisáté klíště. V jednom případě se jednalo o muže, který
opakovaně odstraňoval klíšťata svému psovi. 
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