Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 14. 2. 2020
Sezonní akutní respirační onemocnění zahrnují velký počet virových onemocnění s velmi podobnými
příznaky, do těchto onemocnění patří i onemocnění chřipkou. Krajské hygienické stanice provádí
každotýdenní sběr dat z ordinací praktických lékařů pro dospělé a dětských lékařů a data jsou vkládána
do registru ARI.
Celková nemocnost akutními respiračními onemocněními ve Zlínském kraji se oproti minulému týdnu
snížila o 14% s hodnotou 1718 nemocných na 100 000 obyvatel. Došlo i k poklesu v rámci chřipkových
onemocnění o 34% s nemocností 298 nemocných na 100 000 osob.
Tento pokles však může být relativní, protože pohotovosti stále hlásí vysoký počet ošetřených
osob. Nelze také vyloučit možnost druhé vlny chřipkové epidemie, proto stále z preventivních
důvodů trvá doporučení omezení návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech
pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem
na území Zlínského kraje, a to od 31. 1. 2020. Vyhlášení omezení či regulace návštěv a jeho
následné odvolání je plně v kompetenci ředitelů jednotlivých zařízení po zvážení místní situace
(závažnost klinických diagnóz, proočkovanosti proti chřipce).
V ČR stále převažuje detekce subtypu A/H3N2 na rozdíl od celé Evropské sítě laboratoří, kdy se
dominantním subtypem stává A/H1N1. Ve Zlínském kraji laboratorní analýzou byly u nemocných
prokázány oba subtypy chřipky A.
Celkem ve Zlínském kraji máme evidováno k dnešnímu dni 7 závažných průběhů chřipky A s nutností
hospitalizace na JIP či ARO odděleních. Nikdo na následky onemocnění nezemřel.
Doporučujeme se nyní vyhýbat místům s vysokou kumulací osob a kontaktu s nemocnými,
případně dodržovat si od nemocných náležitý odstup (1,5 m), kdy se riziko nakažení snižuje.
Důležité je opakovaně si mýt ruce. Je vhodné zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny.
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Týden

Celkem

Změna

Zlínský kraj

1 718

2020 / 4

1 389

24,8 %

Kroměříž

1 717

2020 / 5

1 951

40,5 %

Uherské Hradiště

1 418

2020 / 6

2 000

2,5 %

Vsetín

1 361

2020 / 7

1 718

- 14,1 %

Zlín

2 215

Data z registru ARI
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