
Aktuální epidemiologická situace v Ústeckém kraji
34. týden 2019  (19. 8. - 25. 8. 2019)

V 34. kalendářním týdnu 2019 byl počet hlášených akutních respiračních onemocnění (ARI)
v Ústeckém kraji 296/100 000 obyv., což znamená v porovnání s hodnotou 275/100 000 obyv. v
předchozím týdnu nárůst  nemocnosti  o  7,6 %. Hodnoty nemocnosti  se  v  jednotlivých okresech
pohybovaly v rozmezí 201 – 464/100 000 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 34.  týdnu 2019 byla  v  Ústeckém kraji  hlášena 2  potvrzená  onemocnění spalničkami.
Jednalo se o dohlašovaná onemocnění,  která  proběhla v červnu 2019,  a  nyní  byla potvrzena a
dohlášena Státním zdravotním ústavem v Praze (NRL pro spalničky). Jednalo se o dvě dospělé
osoby z okresu Chomutov, které byly v květnu 2019 v přímém kontaktu se ženou, která onemocněla
spalničkami.  Od  začátku  roku  2019  bylo  na  území  Ústeckého  kraje  hlášeno  9  potvrzených
onemocnění spalničkami. Ve všech 9 případech onemocněly dospělé osoby. 

V 34. týdnu 2019 bylo v Ústeckém kraji hlášeno 1 onemocnění vyvolané  meningokokem
(Neisseria meningitidis). Onemocněl dospělý muž z okresu Chomutov, který byl hospitalizován na
infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Diagnóza byla potvrzena Národní
referenční laboratoří pro meningokoky v SZÚ v Praze. V souvislosti s tímto onemocněním bylo
provedeno rozsáhlé šetření a preventivní zajištění osob, které byly s nemocným v kontaktu (rodina,
spolupracovníci atd.). Od začátku roku 2019 je to v Ústeckém kraji druhé onemocnění vyvolané
meningokokem.

V 34. týdnu 2019 bylo, stejně jako v předchozích týdnech, v Ústeckém kraji hlášeno několik
onemocnění  přenášených klíšťaty.  Byly  nahlášeny 2 potvrzené  případy  klíšťové encefalitidy   u
dospělých osob. Oba nemocní udávali přisátí klíštěte, v jednom případě v místě bydliště, ve druhém
případě v Rakousku a Slovinsku. Proti klíšťové encefalitidě ani jeden z nich očkovaný nebyl. Dále
bylo hlášeno 7 potvrzených případů  lymeské borreliózy.  Onemocněly 3 děti a 4 dospělé osoby.
Všichni nemocní udávali přisátí klíštěte nebo poštípání hmyzem, většinou v okolí bydliště. V šesti
případech se jednalo o časné stádium nemoci s kožními příznaky, v jednom případě o onemocnění s
postižením svalů a kloubů.  
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