Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 21. 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.
V 8. kalendářním týdnu r. 2020 došlo na území Zlínského kraje k poklesu hlášených akutních
respiračních infekcí o 8,2%, přičemž celková nemocnost dosáhla hodnoty 1578/100 000 obyvatel, u
chřipkových onemocnění poklesla nemocnost o 37,3 % na hodnotu 187 /100 000 obyvatel.
V okrese Kroměříž činí celková nemocnost 1326/100 000 obyvatel, v okrese Uherské Hradiště
1463/100 000 obyvatel, v okrese Vsetín 1089/100 000 obyvatel. Epidemických hodnot stále dosahuje
nemocnost v okrese Zlín s hodnotou 2176/100 000 obyvatel.
Na základě těchto údajů Krajská hygienická stanice Zlínského kraje doporučila všem ředitelům
lůžkových zdravotnických zařízení, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením
a domovů se zvláštním režimem na území okresu Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín zrušit
omezení či zákaz návštěv v jimi spravovaném zařízení od dnešního dne, tj. od 21. 2. 2020. V okrese
Zlín stále doporučení k omezení či regulaci návštěv trvá.
Dle hlášení praktických lékařů pro dospělé i praktických lékařů pro děti a dorost je v některých
oblastech stále vyšší výskyt onemocnění akutními respiračními infekcemi včetně onemocnění
chřipkou, proto apelujeme na návštěvy, které přicházejí za svými příbuznými do zdravotnických
zařízení či ústavů sociální péče, aby pokud vykazují známky akutního respiračního onemocnění,
svoji návštěvu odložily, protože jakékoliv další onemocnění může výrazně zhoršit zdravotní stav
hospitalizovaných osob.
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.
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Týden

Celkem

Změna

Zlínský kraj

1 578

2020 / 5

1 951

40,5 %

Kroměříž

1 326

2020 / 6

2 000

2,5 %

Uherské Hradiště

1 463

2020 / 7

1 718

- 14,1 %

Vsetín

1 089

2020 / 8

1 578

- 8,2 %

Zlín

2 176
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