
                                                               

Aktuální epidemiologická situace 

Akutní respirační infekce (ARI) v Libereckém kraji 2017 

8. týden 2017 (20.2. – 24.2.2017) 

 

ARI 

 Relativní nemocnost na 100 000 

obyvatel 

 

Celkem 

 

Změna [%]                     
oproti minulému týdnu 

ČESKÁ REPUBLIKA 1280 -4,1 

LIBERECKÝ KRAJ 1214 -19,1 

ČESKÁ LÍPA 1081 -27,2 

JABLONEC NAD NISOU 1015 -39,9 

LIBEREC 1345 -2,4 

SEMILY 1333 -16,2 

Poznámka: Data v tabulce jsou vážená a standardizovaná s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech. Lze tudíž 
porovnávat jednotlivé územní celky. 

Komentář: 

V aktuálním 8. Týdnu pokračoval významný úbytek nemocných s dg. akutní respirační 

infekce. U celokrajské hodnoty na 1214 př. /100 tis obyv. Dílčí pak v okresech: Liberec 1345 

př., Česká Lípa 1081 př., Jablonec nad Nisou 1015 př., a Semily 1333 př. /100 tis. obyvatel. 

V Libereckém kraji zůstává nejvyšší v okr. Liberec a Semily. Vysoká nemocnost 3811 

nemocných /100 tis dětí zůstává u nejmladší dětské věkové kategorie. Nejvyšší v okrese 

Semily, a to 4658 př. /100 tis. V období mezi 7. a 8. týdnem došlo v kraji k úbytku nemocnosti 

ARI o 19 %.   

Příznivý trend pokračoval i u ILI (chřipce podobné infekce) úbytkem nemocných v kraji o 52 

%. Na hodnotu 36 př. /100 tis. obyv. Nulová četnost byla vykázána v okr. Jablonec nad Nisou. 

Nejvyšší v okr. Česká Lípa 59 př. /100 tis. obyv.   

V sezóně 2016/2017 byl virus, chřipky typu A/H3 prokázán u 149 osob. Z toho bylo 103 osob  

hospitalizovaných, 14 z nich vyžadovalo péči na jednotkách intenzivní péče. 4 osoby, u 

kterých byl prokázán virus chřipky, zemřely, byť u všech čtyř nebyla chřipka shledána jako 

hlavní příčina úmrtí. U jedné osoby, která je hospitalizována na odd. ARO, probíhá závažný 

stav. 

Epidemie akutních respiračních infekcí s významným podílem chřipkového viru s hodnotami 

nad epidemickým prahem trvala v době od 1. do 6. týdne roku 2017. Vrcholu dosáhla ve 4. 

týdnu.  Její začátek a průběh kopíroval mimořádně studené zimní počasí. V 7. týdnu došlo 

k relativnímu oteplení a slunečnému počasí v průběhu dne. V 8. týdnu byly v Libereckém 

kraji „jarní prázdniny“ a převažovalo oblačné počasí, s častým deštěm a táním sněhu.  Tyto 

okolnosti mohly mít na průběh epidemie významný vliv.     

Vývoj u nemocnosti ARI je příznivý, hodnoty v současnosti dosahují úrovně před epidemií. 

Pozitivní trend u ILI poukazuje na slábnutí vlivu viru chřipky typu A/H3 v nemocnosti 

akutními respiračními infekcemi. Riziko nákazy virem chřipky A/H3 má klesající trend a lze 

pro tuto sezonu očekávat jeho postupné vymizení. 



S ohledem na popsaný vývoj nemocnosti u akutních respiračních infekcí doporučujeme 

uplatňovat protiepidemická opatření individuálně podle místní situace. Opatrnost ve vztahu k 

oslabeným osobám, u kterých by nákaza akutním respiračním onemocněním mohla znamenat 

zhoršení jejich zdravotního stavu nebo i ohrožení života je na místě po celý rok.   
 


