
Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji
31. týden 2019  (29. 7. - 4. 8. 2019)

V 31. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 312/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 291/100 000 obyv. v
předchozím týdnu mírný nárůst nemocnosti o 7,2 %. Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých
okresech pohybovaly v rozmezí 258 – 406/100 000 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 31. 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 31. týdnu 2019 byly v Ústeckém kraji hlášeny 3 potvrzené případy dávivého kašle
(pertussis, pertuse), všechny z okresu Louny. Onemocněli dva dospělí muži, kteří již nějakou dobu
měli dlouhotrvající záchvatovitý kašel, a 8 letá dívka, příbuzná jednoho z nich. I u ní se v květnu
2019 objevil suchý, dráždivý, záchvatovitý kašel. Všichni byli odléčeni antibiotiky, potíže
ustoupily. Od začátku roku 2019 již bylo v Ústeckém kraji hlášeno 42 případů dávivého kašle,
většinou u dospělých osob.

V 31. týdnu 2019 bylo v Ústeckém hlášeno 6 onemocnění lymeskou borreliózou, z toho 4 z
okr. Litoměřice a 2 z okr. Most. 5 nemocných udávalo přisátí klíštěte, většinou v okolí svého
bydliště, 1 osoba byla poštípána hmyzem. Při pobytu v přírodě nebo při práci na zahradách je
vhodné se chránit oděvem s dlouhými rukávy a nohavicemi a používáním repelentů. V případě
přisátí klíštěte se doporučuje ho co nejrychleji šetrně odstranit a místo přisátí vydezinfikovat
dezinfekčním prostředkem. 

V 31. týdnu 2019 šetřili pracovníci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v
Ústí nad Labem hromadný výskyt gastroenteritid (zažívací potíže, zvracení, průjem) u dětí
účastnících se příměstského tábora v okr. Most. Onemocnění mělo náhlý začátek se zvracením,
nevolností a s průjmem, naštěstí ale krátký průběh, protože během jednoho dne potíže u dětí
většinou odezněly. Byla provedena hygienická kontrola v místě konání tábora, včetně kontroly
kuchyně. Při kontrole nebyly zjištěny zjevné závady. Na místě byly odebrány vzorky potravin na
laboratorní vyšetření. Šetření stále pokračuje. 
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