Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 22. 2. 2019

Sezónní akutní respirační onemocnění zahrnují velký počet virových onemocnění s velmi podobnými
příznaky, do těchto onemocnění patří i onemocnění chřipkou.
V 8. kalendářním týdnu roku 2019 činí celková nemocnost akutními respiračními
onemocněními (dále ARI) ve Zlínském kraji 1 647/100 000 obyvatel, z toho chřipkou 266
nemocných na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k poklesu nemocnosti u
akutních respiračních onemocnění o 14 % a u chřipek o 22 %.
Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění na
území ČR přetrvává chřipková epidemie plošného charakteru, podle aktuálních dat je za vrcholem
epidemické vlny.
Ve Zlínském kraji došlo k poklesu nemocnosti u akutních respiračních onemocnění i u chřipek, ale
podíl chřipkových onemocnění je stále vysoký. Zvyšuje se i počet nemocných s těžkými závažnými
průběhy chřipky, evidujeme 13 závažných průběhů chřipek. Na následky tohoto onemocnění
k dnešnímu dni zemřeli tři lidé.
Z důvodu preventivních (ochrana před nákazou pacientů a klientů) stále trvá doporučení
omezení návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory, domovech
pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem na území Zlínského
kraje, a to od 1. 2. 2019. Vyhlášení omezení či regulace návštěv a jeho následné odvolání je
plně v kompetenci ředitelů jednotlivých zařízení po zvážení místní situace.
V dalším týdnu s jistotou dojde k poklesu nemocnosti, protože v kraji budou probíhat jarní prázdniny.
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Relativní nemocnost Zlínský kraj
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ARI 8. kalendářní týden
Relativní nemocnost
na 100 000 obyvatel
Zlínský kraj

1 647

4,9 %

Kroměříž

1 876

2 012

17,7 %

Uherské Hradiště

1 604

2019 / 07

1 922

- 4,5 %

Vsetín

1 345

2019 / 08

1 647

- 14,3 %

Zlín

1 787

Týden

Celkem

Změna

2019 / 05

1 710

2019 / 06
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