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V Liberci 24. dubna 2009 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA  

AKUTNÍ RESPIRAČNÍ INFEKCE V SEZÓNĚ 2008/2009 

V sezóně 2008/2009 nebyl v Libereckého kraji stejně jako v minulé sezóně zaznamenán epidemický 
výskyt. Celkem byla chřipka laboratorně prokázána u 31 pacientů (dle okresů: Česká Lípa 2x,  
Jablonec n/N 5x, Liberec 21x, Jablonec n/N 5x a  Semily 3x) – u 20 z nich se jednalo o kmen chřipky 
A,  u 10 pacientů o kmen B a u jednoho pacienta současně o kmen A a B. 
 

V podzimních měsících 2008 se od 37. 
KT zvyšoval v Libereckém kraji počet 
hlášených ARI. Stejně jako v roce 2007 
dosáhl vrcholu v 51 KT při nemocnosti 
1301/100 000 obyvatel. V 52. KT došlo 
k tradičnímu poklesu nemocných                     
v  souvislosti s vánočními prázdninami. 
Od 2 KT roku 2009 nemocnost plynule 
stoupala a  druhého vrcholu dosáhla               
v 6.KT – 1787/100 000 obyvatel.  
 

Nejvyšší nemocnost byla registrována ve věkové skupině 0-5 let, s maximem v  6. KT (5062/100 
000). Nejvyšší nemocnost ARI byla hlášena v okrese Semily v 5-7. KT, kdy zde byl překročen 
epidemický práh s maximem v 6.KT (2530/100 000). Nejnižší nemocnost byla po celou sezónu ARI 
v okrese Česká Lípa.  

V souvislosti s ARI nebyla nařizována mimořádná protiepidemická opatření. V souvislosti s nárůstem 
nemocnosti v 6. KT však vyhlásila některá zdravotnická zařízení dočasný zákaz návštěv – mezi nimi i 
Krajská nemocnice Liberec, a.s.  

V sezóně 2008/2009 nebylo  vyhlášeno mimořádné očkování proti chřipce.  

 

KHS LK ve spolupráci se zdravotními 
pojišťovnami, zejména s VZP apelovala 
na zvýšení  nízké proočkovanosti proti 
chřipce také z důvodu konání šampionátu 
SKI 2009. Bohužel proočkovanost proti 
chřipce byla i v této chřipkové sezóně 
v LK pod celostátním průměrem . 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


