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ARI 

 Relativní nemocnost na 100 000 

obyvatel 

 

Celkem 

 

Změna [%]                     
oproti minulému týdnu 

ČESKÁ REPUBLIKA 1395 -6,9 

LIBERECKÝ KRAJ 1547 -4,7 

ČESKÁ LÍPA 1427 2,1 

JABLONEC NAD NISOU 1467 -4,0 

LIBEREC 1587 -8,1 

SEMILY 1721 -5,1 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
Komentář:  
V Libereckém kraji evidujeme mírný pokles relativní nemocnosti akutními respiračními 
infekcemi, celkově o 4,7 %. Největší změnu zaznamenaly okresy Liberec (pokles o 8,1 %), 
následují okresy Semily s poklesem o 5,1 %, a Jablonec n. Nisou s poklesem  o 4 % , naproti 
tomu okres Česká Lípa zaznamenal  jen mírný nárůst  nemocnosti o 2,1 %.  
Dle věku evidujeme v LK nárůst relativní nemocnosti v kategorii 6-14 let (o 25,7 %) a 15- 24 
let (o 5,4 %), v ostatních věkových skupinách došlo k jejímu snížení.  V rámci ČR se 
nemocnost snížila o 6,9 %. Republikové hodnoty jsou v porovnání se situací v Libereckém 
kraji nižší o 10,9 %. Nemocnost však stále zůstává na relativně vysokých hodnotách. 
 
Ve vyšetřovaných laboratorních vzorcích dominuje chřipka typu B. Dále byly zachyceny 
chřipka A (H3),  koronavirus OC43, rhinovirus, RS virus, metapneumovirus, a SARS-CoV-2.   
 
V tomto týdnu bylo laboratořemi hlášeno 18 případů chřipky potvrzených metodou PCR, 
z toho u 14 případů byla prokázána chřipka typu B, u 4 případů chřipka A (z toho dourčena 
1x A/H3). Od začátku sezony evidujeme celkově 432 laboratorně potvrzených případů 
onemocnění chřipkou.  
 
Byl hlášen 1 případ vážného průběhu chřipky (SARI) s nutností umělé plicní ventilace (UPV)  
u ženy nar. 1950, hospitalizované na oddělení JIP KN Liberec. Status očkování proti chřipce 
se nepodařilo zjistit.  
 
V období 10. 3. – 16. 3.  evidujeme další pokles potvrzených případů onemocnění covid-19. 
Virus SARS-COV-2 byl diagnostikován 175  osobám (191 v předchozím týdnu) (relativní 
nemocnost činila 39,55  případů na 100 000 obyvatel).   

 

 

 


