Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 25. 1. 2019

Sezónní akutní respirační onemocnění zahrnují velký počet virových onemocnění s velmi podobnými
příznaky, do těchto onemocnění patří i onemocnění chřipkou.
Ve 4. kalendářním týdnu roku 2019 činí celková nemocnost akutními respiračními onemocněními
(dále ARI) ve Zlínském kraji 1 630 /100 000 obyvatel, z toho chřipkou 79 nemocných na
100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k nárůstu nemocnosti u akutních respiračních
onemocnění o 26 % a u chřipek o 93 %.
Chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění, nejčastěji se přenáší kapénkami vzduchem, které vykašlává
nebo vydechuje nemocný člověk, ale nakazit se lze i kontaminovanýma rukama, které se dotknou
obličeje. Začíná náhle vysokou horečkou, často s třesavkou, nemocného bolí svaly, klouby, hlava
a zakrátko začne kašlat. Řada z nás si chřipku zaměňuje s běžným nachlazením, ale jedná se
o závažné onemocnění, které může probíhat s komplikacemi a v krajním případě může dojít i k úmrtí.
Závažný průběh a komplikace hrozí zejména seniorům nad 65 let a chronicky nemocným (zejména
pacientům s onemocněním sleziny, srdce a cév, dýchacích cest, ledvin a diabetikům). Důležité je
nepodceňovat svůj zdravotní stav a onemocnění řádně doléčit.
V České republice stále stoupá počet nemocných chřipkou, což se projevuje i záchytností ve
virologických materiálech zpracovaných jednotlivými laboratořemi. Národní referenční laboratoř pro
chřipku situaci hodnotí jako nastupující epidemii, kde dominujícím patogenem je chřipka A/H1/N1.
Ve Zlínském kraji také narůstá počet nemocných s chřipkovými příznaky v určitých lokalitách kraje, např.
na Valašskokloboucku a Vsetínsku. K dnešnímu dni Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se
sídlem ve Zlíně eviduje dva závažné případy onemocnění chřipkou ve Zlínském kraji. Předpokládáme,
že se v dalším týdnu nemocnost chřipkou ve Zlínském kraji zvýší a pravděpodobně dojde
k plošnému šíření onemocnění.
Apelujeme na návštěvy, které přicházejí za svými příbuznými do zdravotnických zařízení, aby
pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění, svoji návštěvu odložily, protože
nákaza respirační infekcí může výrazně zhoršit zdravotní stav u těchto osob.

ARI 4. kalendářní týden
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Relativní nemocnost Zlínský kraj
na 100 000 obyvatel, změna [%]
Týden

Celkem

Změna

Zlínský kraj

1 630

2019 / 01

946

103,4 %

Kroměříž

1 694

2019 / 02

1 331

40,7 %

Uherské Hradiště

1 662

2019 / 03

1 292

-2,9 %

Vsetín

1 126

2019 / 04

1 630

26,2 %

Zlín

1 954
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