Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 1. 2. 2019

Sezónní akutní respirační onemocnění zahrnují velký počet virových onemocnění s velmi podobnými
příznaky, do těchto onemocnění patří i onemocnění chřipkou.
V 5. kalendářním týdnu roku 2019 činí celková nemocnost akutními respiračními onemocněními
(dále ARI) ve Zlínském kraji 1 710 /100 000 obyvatel, z toho chřipkou 144 nemocných na
100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k nárůstu nemocnosti u akutních respiračních
onemocnění o 5 % a u chřipek o 82 %.
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), ale závažně může
probíhat i u mladého jinak zdravého člověka. Důležité je nepodceňovat svůj zdravotní stav
a onemocnění řádně doléčit.
Dle zprávy Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění
v Evropě narostl počet států hlásících plošnou epidemii, takže ve fázi rozvinuté epidemie je 23 států.
Převažuje stále chřipka A/H1N1, ale v řadě zemí se na epidemii podílí i virus chřipky A/H3N2. V celé
České republice je evidován vzestup nemocnosti ve všech věkových skupinách.
Ve Zlínském kraji došlo k výraznému nárůstu počtu nemocných chřipkou. Na základě této
dynamiky můžeme usuzovat, že celý Zlínský kraj je na počátku epidemie. Laboratorní vyšetření
u nemocných ve Zlínském kraji, stejně jako v ČR, potvrzuje dominanci chřipkového viru A/H1N1.
Z důvodu preventivních (ochrana před nákazou pacientů a klientů) doporučujeme 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.
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Relativní nemocnost Zlínský kraj
na 100 000 obyvatel, změna [%]
Týden

Celkem

Změna

Zlínský kraj

1 710

2019 / 02

1 331

40,7 %

Kroměříž

1 581

2019 / 03

1 292

-2,9 %

Uherské Hradiště

1 574

2019 / 04

1 630

26,2 %

Vsetín

1 431

2019 / 05

1 710

4,9 %

Zlín

2 098
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