
Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji
32. týden 2019  (5. 8. - 11. 8. 2019)

V 32. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 296/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 312/100 000 obyv. v
předchozím týdnu pokles nemocnosti o -5,1 %. Hodnoty nemocnosti se v jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 216 – 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 32. 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 32. týdnu 2019 bylo v Ústeckém kraji hlášeno 5 nových případů klíšťové encefalitidy.
Onemocněli 3 dospělí muži z okr. Děčín a 2 dospělé ženy z okr. Ústí nad Labem. Nikdo z nich
nebyl proti klíšťové encefalitidě očkován. Někteří z nich si přisátí klíštěte nebyli vědomi, jiní
udávali přisátí klíštěte v okolí bydliště v okresech Ústí nad Labem a Děčín. Proti klíšťové
encefalitidě je možné se účinně chránit očkováním, které ale hlavně dospělé osoby a starší lidé málo
využívají. Přitom právě u nich mívá klíšťová encefalitida vážnější průběh a často i zanechává trvalé
následky na zdraví. Dále bylo hlášeno 13 onemocnění lymeskou borreliózou, kterou rovněž
přenášejí klíšťata. 6 onemocnění bylo hlášeno z okr. Ústí nad Labem, 4 z okr. Děčín, 2 z okr.
Litoměřice a 1 z okr. Teplice. Proti lymeské borrelióze zatím není k dispozici očkování, při pobytu v
přírodě nebo v parcích či zahradách je proto vhodné se chránit před hmyzem a klíšťaty vhodným
oděvem a používáním repelentů. V případě přisátí klíštěte se doporučuje ho co nejrychleji šetrně
odstranit a místo přisátí vydezinfikovat dezinfekčním prostředkem. 

V 32. týdnu 2019 šetřili pracovníci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v
Ústí nad Labem hromadný výskyt gastroenteritid (zažívací potíže, zvracení, průjem) u účastníků
fotbalového soustředění v okrese Děčín. Jednalo se o děti z několika okresů Ústeckého kraje.
Onemocnění mělo náhlý začátek se zvracením, bolestí břicha, nevolností, teplotou a průjmem.
Fotbalové soustředění muselo být předčasně ukončeno. Byla provedena hygienická kontrola v místě
konání soustředění, včetně kontroly stravování (kuchyně). Na místě byly odebrány vzorky potravin
na laboratorní vyšetření, stěry z kuchyně, vzorky pitné vody. Všechny vzorky v současné době
procházejí laboratorním zkoumáním, šetření stále pokračuje. 
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