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V Liberci 12. dubna 2019 

 

Tisková zpráva 

AKUTNÍ RESPIRAČNÍ  INFEKCE ( ARI)  A CHŘIPKA V SEZÓNĚ 2018/2019 V LK  

V sezóně 2018/2019 nemocnost ARI v Libereckém 

kraji překročila epidemický práh (1600 – 1700 

případů na 100 000 obyvatel) ve všech okresech. 

Celková nemocnost v LK byla po celou dobu vyšší 

než celková nemocnost za Českou republiku.  

Od 47. KT 2018 nemocnost ARI pozvolna 

narůstala,  v 51. KT bylo v LK hlášeno 1477 

nemocných na 100 000 obyvatel. V okrese Liberec 

byla už v tomto období opakovaně registrována 

nemocnost na hranici epidemického prahu. V 52. 

KT došlo k očekávanému poklesu vlivem vánočních 

svátků. Od 1. KT roku 2019 nemocnost opět plynule stoupala.  

V 5.KT překročila nemocnost v LK epidemický práh (1986/100 000 obyvatel) a pohybovala se nad 

ním až do 9.KT (1768/100 000 obyvatel). Nejvyšší nemocnost byla evidována v 7.KT - 2451/100 000 

obyvatel v okrese Semily. Naopak nejnižší nemocnost byla v celém sledovaném období registrována 

v okrese Česká Lípa. V období mezi 5. až 7. KT byly epidemické hodnoty evidovány ve 

všech okresech Libereckého kraje - vrcholu epidemie bylo v Libereckém kraji dosaženo v 6.KT, kdy 

bylo hlášeno 2105 nemocných na 100 000 obyvatel.  

Trvale nejvyšší nemocnost byla v nejnižší věkové kategorii do 5 let věku s  maximem v 7. KT 

6999/100 000 obyvatel v okrese Liberec.  

Charakteristickým rysem chřipkové sezóny 

2018/2019 byla od počátku jednoznačná 

dominance chřipky typu A, a to jak 

v Libereckém kraji, tak v celé v ČR. Chřipka 

typu B v ČR nebyla laboratorně prokázána. 

Virus chřipky A byl v LK do konce 15. KT 

laboratorně potvrzen u 260 nemocných ARI 

všech věkových kategorií (u 128 mužů a 132 

žen). Dle okresů - Liberec 156, Česká Lípa 29, 

Jablonec n/N 36, Semily 23; 16 nemocných 

bylo v LK pouze hospitalizováno). Z ostatních 

respiračních virů se uplatnil zejména RS virus A i B, rhinovirus a coronacirus. 

„Celková nemocnost akutními respiračními infekcemi byla v letošní sezóně nižší než v sezóně minulé. 

Virus chřipky se na laboratorně potvrzených případech ARI podílel z poloviny.“ hodnotí situaci 

MUDr. Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického.   

V sezoně 2018/2019 bylo zaznamenáno 17 závažných průběhů onemocnění chřipkou. Jednalo se 

převážně o pacienty oslabené základním onemocněním – nejčastěji kardiovaskulárním či 

onkologickým, s onemocněním diabetem nebo chronickou obstrukční nemocí plic. V souvislosti 

s potvrzeným onemocněním chřipkou byla v LK kraji hlášena 3 úmrtí. 

KHS LK informovala průběžně o vývoji nemocnosti ARI zdravotnická zařízení a zařízení sociálních 

služeb. V době mezi 5. a 11. KT bylo doporučeno omezení návštěv. Z důvodu nemocnosti ARI nebyla 

přerušena výuka v žádném školním nebo předškolním zařízení.  
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Údaje o počtu nemocných byly získávány z týdenního hlášení vybraných praktických lékařů, 

probíhala průběžná komunikace s lékařskou pohotovostní službou a ZZS LK.   

V sezóně 2017/2018 nebylo vyhlášeno mimořádné očkování proti chřipce.  

„V současné době provádíme zpracování dat o proočkovanosti proti chřipce na základě informací                 

z ordinací praktických lékařů pro dospělé a z ordinací lékařů pro děti a dorost,  neočekáváme žádné 

větší změny oproti zjištění v minulých sezónách“, dodává Prattingerová.  

 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  

 


