Akutní respirační onemocnění ve Zlínském kraji ke dni 7. 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
zvýšila pouze o 2,5% s hodnotou 2 000 nemocných na 100 000 obyvatel, nicméně stále významně
narůstá počet nemocných chřipkou. Nárůst onemocnění chřipkou se za poslední týden zvýšil o 39%
s celkovou nemocností 454 nemocných na 100 000 obyvatel. Na základě těchto údajů a výrazné
dynamiky nárůstu počtu nemocných chřipkou ve všech věkových skupinách i ve všech okresech
kraje je Zlínský kraj ve fázi celoplošné epidemie. Stále se zvyšuje počet záchytů chřipky A ve
virologických materiálech, jak u hospitalizovaných osob, tak u ambulantních pacientů. Nejvíce
nemocných akutními respiračními nákazami i chřipkou je u školáků a dětí 0-5 let, ale významně se
zvyšuje nemocnost chřipkou u osob nad 65 let, tj. ve velmi rizikové skupině.
Z preventivních důvodů stále 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). Předpokládáme, že v příštím týdnu dosáhne nemocnost svého vrcholu.
Celkem ve Zlínském kraji evidujeme 5 závažných průběhů chřipky typu A. V souvislosti s tímto
onemocněním nemáme hlášené úmrtí.
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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