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ARI 

 Relativní nemocnost na 100 000 

obyvatel 

 

Celkem 

 

Změna [%]                     
oproti minulému týdnu 

ČESKÁ REPUBLIKA 1923 - 3,1 

LIBERECKÝ KRAJ 2453 - 11,9 

ČESKÁ LÍPA 1599 - 18,1 

JABLONEC NAD NISOU 2272 - 5,3 

LIBEREC 3151 - 14,5 

SEMILY 2220 - 2,3 

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

 

V tomto týdnu klesla nemocnost v ČR o 3,1 %. Také v Libereckém kraji došlo k dalšímu 

mírnému poklesu. Ačkoliv napříč krajem ubylo nemocných – nejvýrazněji v okresech Česká 

Lípa a Liberec - ve třech okresech LK zůstává nemocnost nad epidemickým prahem, 

nejvýrazněji stále v okrese Liberec.  

V tomto týdnu došlo k největšímu nárůstu nemocných ve věkové kategorii 15-24 let v okrese 

Jablonec n/N (44,8 %) a v okrese Liberec (16,6, %). Nejvyšší nemocnost přetrvává v celém 

LK u dětí do 5 let.  

Laboratorně byl v tomto týdnu prokázán 41 x virus chřipky typu B a 10 x virus chřipky typu 

A. Od začátku chřipkové sezony 2017/2018 byla prokázána chřipka u 210 nemocných - z toho 

182 typu B. Nárůst chřipce podobných onemocnění byl zaznamenán napříč věkovými 

kategoriemi v okrese Liberec a u dětí do 5 let v okrese Semily. V tomto týdnu evidujeme            

6 závažných průběhů onemocnění vyžadujících intenzivní zdravotnickou péči. 

V LK pokračuje plošná epidemie chřipky s výjimkou okresu Česká Lípa, kde je 

nemocnost na hranici epidemického prahu.  

S ohledem na uvedenou situaci jsou na místě důsledná preventivní opatření především ve 

vztahu k oslabeným osobám, u kterých by nákaza chřipkou mohla znamenat zhoršení jejich 

zdravotního stavu nebo i ohrožení života. V případě objevení se příznaků akutní respirační 

infekce je vhodné omezit tělesnou námahu a onemocnění řádně léčit.  

Důležité je nepodceňovat příznaky onemocnění a vědomě nešířit nákazu již v počátku 

onemocnění. Dodržování základních hygienických návyků tj. zakrývat si ústa při kašli a 

kýchání a časté mytí rukou by mělo být samozřejmostí. V rámci prevence doporučujeme 

rovněž časté mytí rukou a vyhýbání se místům s vysokou koncentrací lidí.  

Očkování proti chřipce se v současné situaci již neprovádí.  

 

 

 

 

                                                                                                     


