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V Liberci 23. dubna 2013 

Tisková zpráva 

AKUTNÍ RESPIRAČNÍ INFEKCE( ARI)  A CHŘIPKA V SEZÓNĚ 2012/2013 V LK   

Počet hlášených ARI v LK byl shodný nebo vyšší v porovnání s ostatními kraji v ČR. Epidemický 
práh (1600-1700 případů na 100 000 obyvatel) byl překročen ve všech okresech s nejvyšším počtem 
nemocných v okresech Semily a Liberec. V sezoně 2012/2013 bylo zaznamenáno 24 závažných 
průběhů onemocnění chřipkou, tito pacienti byli hospitalizováni na odděleních ARO či JIP. 
V souvislosti s chřipkou zemřelo v LK 8 osob. Na počátku sezony převažovala chřipka typu A, 
v závěru sezony byla častěji prokazována chřipka typu B. Z ostatních respiračních virů byl prokázán 
RS virus, adenovirus, parainfluenza a metapneumovirus. 

Nemocnost ARI se od 43. KT v Libereckém 
kraji zvyšovala. K očekávanému poklesu došlo 
jako každoročně mezi vánočními svátky. Od 
ledna nemocnost plynule stoupala a mezi 5. a 
10. KT se pohybovala nad epidemickým 
prahem. Vrcholu dosáhla v 9. KT s hodnotou – 
2223/100000 obyvatel.  

Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese 
Semily – 2689/100000 obyvatel v 9. KT; 

v okrese Liberec pak v 8. KT – 2502/100000 obyvatel. Naopak nejnižší nemocnost byla po celou 
dobu v okrese Jablonec nad Nisou.  

Výsledky virologických vyšetření -  celkem byla chřipka přímým průkazem zjištěna u 188 pacientů 
ve věku 1 měsíc - 97 let (92 mužů a 96 žen). Dle okresů:  Česká Lípa - 33, Jablonec n/N - 16, 
Liberec - 126, Semily - 13. V 133 případech se jednalo o chřipku typu A, 50x byla prokázána 
chřipka typu B.  

O vývoji nemocnosti KHS LK pravidelně informovala zdravotnická zařízení. Dále soustavně 
apelovala, aby lidé s příznaky onemocnění vážně zvážili nutnost návštěv svých blízkých ve 
zdravotnických zařízeních. Zákaz návštěv byl vydán v nemocnicích v Liberci, Jablonci n/N                          
a v České Lípě. Z důvodu zvýšené nemocnosti mezi dětmi bylo v LK uzavřeno 9 předškolních a 
školních zařízení. 

Vyhláškou č. 299/2010 Sb. bylo zrušeno pravidelné a zvláštní očkování proti chřipce. Pro pojištěnce 
nad 65 let věku, pojištěnce po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, dále pro ty, 
kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích 
cest nebo ledvin nebo diabetem a pro pojištěnce umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo 
v domovech pro seniory anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech 
se zvláštním režimem bylo očkování proti chřipce hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 

KHS LK provedla studii ke zjištění proočkovanosti v populaci u osob starších 19 let. Celková 
proočkovanost v dospělé populaci v LK pro rok 2012/2013 byla 5,69%.  

V sezóně 2012/2013 nebylo vyhlášeno mimořádné očkování proti chřipce.  
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