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ARI 

 Relativní nemocnost na 100 000 
obyvatel 

 
Celkem 

 

Změna [%]                     
oproti minulému týdnu 

ČESKÁ REPUBLIKA 1763 -26,5 

LIBERECKÝ KRAJ 2016 -15,7 

ČESKÁ LÍPA 1611 -38,5 

JABLONEC NAD NISOU 1381 -29,7 

LIBEREC 2417 -1,4 

SEMILY 2432 -2,5 

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

 

 

 

 



Komentář: 

Evidovaná nemocnost akutními respiračními infekcemi v uplynulém týdnu v Libereckém kraji i 
v celé ČR dle očekávání poklesla. V Libereckém kraji došlo k poklesu v okresech Česká Lípa 
a Jablonec nad Nisou, ve zbylých okresech zůstává situace stejná. Na výkyvu v tomto 
období se standardně podílí dovolené ambulantních lékařů, kteří nemocnost hlásí, probíhající 
prázdniny i čerpání dovolených. Přesto zaznamenáváme zvýšený výskyt onemocnění 
akutními respiračními infekcemi v pohotovostních ambulancích akutní péče v nemocnicích, 
hlavně u dětí ve věkové skupině 0-5 let, které vyhledaly ošetření lékařem. Stále se uplatňuje 
několik původců akutních respiračních onemocnění, které vedle sebe nadále ve vyšší míře 
cirkulují v populaci – zejména viry chřipky, SARS-CoV-2 a RSV -   dominuje aktivita chřipky, 
RSV je již na ústupu.  

Nově přibylo 96 laboratorně potvrzených případů chřipky A, včetně jednoho úmrtí po vážném 
průběhu onemocnění ve věkové skupině do 45 let. V porovnání s týdnem předchozím je to 
téměř dvojnásobek nových případů, od začátku sezony evidujeme celkově 206 případů 
onemocnění chřipkou.  

Je zaznamenán pokles potvrzených případů onemocnění COVID-19. V období 23.12.- 29. 12. 

2022 bylo hlášeno 87 osob pozitivně testovaných na přítomnost viru SARS-COV-2 (relativní 

nemocnost činila 19,26 případů na 100 000 obyvatel).   

K předcházení onemocnění doporučujeme dodržovat obecné zásady osobní hygieny – 
zejména časté mytí rukou ev. využít prostředky na ochranu dýchacích cest. V případě 
respiračního onemocnění doporučujeme dále dodržovat tzv. respirační etiketu, tj. zakrývat si 
nos a ústa kapesníkem při kašli či kýchání. Používat, pokud možno jednorázové kapesníky, 
které je nutné po použití odhazovat do odpadu. Po kontaktu s respiračními sekrety si umýt 
ruce vodou a mýdlem.  

Pamatujme též na opatrnost ve vztahu k oslabeným osobám, u kterých by nákaza akutním 
respiračním onemocněním 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. 

V rámci prevence doporučujeme přiměřeně teple se oblékat, zajistit tělu dostatek spánku a 
odpočinku. Nezapomínat na vhodnou pohybovou aktivitu nejlépe na čerstvém vzduchu, na 
dostatečný příjem tekutin a pestrou vyváženou stravu.  

Stále je možné nechat se očkovat proti chřipce i proti onemocnění COVID-19. 

 

 

 


