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V Liberci 22. dubna 2016 

Tisková zpráva 

AKUTNÍ RESPIRAČNÍ  INFEKCE ( ARI)  A CHŘIPKA V SEZÓNĚ 2015/2016 V LK  

Nemocnost ARI v Libereckém kraji byla v porovnání s výskytem ARI v ČR po většinu sezóny shodná 

nebo vyšší. Oproti sezoně 2014/2015, kdy byl překročen epidemický práh (1600-1700 případů na 

100 000 obyvatel) ve všech okresech Libereckého kraje, v sezoně 2015/2016 byl epidemický výskyt 

opakovaně zaznamenáván pouze v okrese Semily. Hodnoty nad 2000 případů/100 000 obyvatel byly 

v tomto okrese zaznamenány i při stagnaci v ostatních částech republiky. Ve 12 KT zde byl nárůst 

nemocnosti nejvyšší v ČR.  

V sezoně 2015/2016 bylo zaznamenáno 5 závažných průběhů onemocnění chřipkou, které si vyžádaly 

intenzivní léčbu. V souvislosti s potvrzeným onemocněním chřipkou bylo v LK kraji hlášeno 1 úmrtí 

(pacient hospitalizovaný v KNL, bydlištěm mimo LK). 

 Od 48. KT  2015 se v LK pozvolně 

zvyšoval počet hlášených případů ARI, a to 

až do 51. KT, kdy nemocnost vystoupala na 

1357/100 000 obyvatel. V 52. KT tradičně 

dochází k poklesu, kdy je epidemická 

křivka ovlivněna vánočními svátky                     

a prázdninami. Od 1. KT roku 2016 

nemocnost opět plynule stoupala. 

Mezi 4. a 6. KT  a 9. a 14. týdnem se 

nemocnost ARI pohybovala v okrese 

Semily a v 9. týdnu také v okrese Česká 

Lípa nad epidemickým prahem. Nemocnost v  Libereckém kraji, jako celku, dosáhla vrcholu v 5. KT 

(1551/100 000 obyvatel), epidemický práh nebyl v kraji překročen. 

Nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Semily – od 4. KT do 6. KT a od 9 do 14 KT zde byl 

překračován epidemický práh, s maximem v 10. KT - 2256/100 000 obyvatel; naopak nejnižší počet 

nemocných byl po celou dobu v okrese Jablonec n/N. Nejvyšší nemocnost byla registrována ve věkové 

skupině 0-5 let, s maximy v 51. KT 4525 a v 5. KT 4643/100 000 obyvatel.  

Výsledky virologických vyšetření -  celkem byla chřipka laboratorně potvrzena u 70 pacientů všech 

věkových kategorií - 43 mužů a 27 žen. Dle okresů:  Česká Lípa - 12, Jablonec n/N - 8, Liberec - 42, 

Semily - 5. Ve 46 případech se jednalo o chřipku typu A, 24x byla prokázána chřipka typu B.  

O vývoji nemocnosti KHS LK informovala zdravotnická zařízení. V souvislosti se zvýšeným výskytem 

respiračních onemocnění, bylo vydáno doporučení omezení návštěv pouze v Dětském centru Sluníčko v 

Liberci. Z důvodu zvýšeného onemocnění dětí nebylo uzavřeno žádné školní ani předškolní zařízení 

v LK. 

V roce 2016 byla v LK provedena kontrola proočkovanosti proti chřipce v sezóně 2015/2016. Data byla 

získána z ordinací praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost LK, infekční 

ambulance KNL a.s. a ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Liberec. 

Z celkového počtu Libereckého kraje 439 639 obyvatel bylo proočkováno proti chřipce 5,15% (22 699 

obyvatel), ve věkové kategorii osob nad 65 let byla proočkovanost obyvatel 23,50%. V sezóně 

2015/2016 nebylo vyhlášeno mimořádné očkování proti chřipce.  
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