Informace o počtech nemocných novým typem chřipky A(H1N1)
k 4.6.2009
Podle informací ECDC uveřejněných 4.6.2009 v 17:00 je k tomuto dni celkem hlášeno
21 823 případů onemocnění novým typem chřipky A(H1N1)
• z toho 827 potvrzených onemocnění z 26 evropských států
♦ z tohoto počtu je 267 případů hlášeno jako sekundární přenos - Belgie 4, Dánsko 1, Estonsko
2, Francie 1, Německo 9, Irsko1, Itálie 2, Rumunsko 4, Slovensko 1, Španělsko 84, Velká
Británie 158
♦ za posledních 24 hodin bylo potvrzeno 116 nových případů onemocnění, většina ze
Španělska (38) a Velké Británie (42)
♦ nové případy sekundárního přenosu jsou hlášeny z Dánska, Estonska, Rumunska, Německa
a Irska
♦ je hlášen druhý případ sekundárního přenosu u zdravotnického personálu v Evropě zdravotní sestra pečující o nemocného s A(H1N1)
• a 20 996 potvrzených onemocnění z dalších 46 států mimo evropské území (včetně 125 potvrzených
úmrtí - Mexiko 103, USA 17, Kosta Rika 1, Chile 1, Kanada 3)
♦ za posledních 24 hodin bylo potvrzeno 1638 nových případů onemocnění, většina z USA
(1000), Kanady (265) a Austrálie (243)
♦ z Chile byly nahlášeny první dva případy onemocnění 18. května, od té doby se počet
potvrzených případů onemocnění zvýšil na 369 (u sedmi případů byl klinický průběh
onemocnění závažnější)
♦ v Chile bylo potvrzeno 1 úmrtí (muž, věk: 32 let) - první v Jižní Americe

Podrobné informace lze nalézt na stránkách:
www.mzcr.cz
www.ecdc.europa.eu
www.cdc.gov
http://www.who.int/en/
WHO ve svých doporučeních neuvádí žádná omezení cestování, dopravy či uzavření hranic. Podle informaci
z tiskové konference ze 2.6.2009 se zvažuje se zvýšení pandemického stupně na číslo 6 vzhledem k šíření
onemocnění.

Virus se nepřenáší konzumací správně tepelně upraveného vepřového masa a vepřových produktů (virus je
usmrcen při běžném způsobu vaření při teplotě 70oC).
Lidé, kteří jsou nemocní, by měli zvážit odložení své cesty. Lidé, u kterých se rozvíjejí příznaky
onemocnění po návratu z cesty, by měli vyhledat lékařskou péči.
Doporučuje se mytí rukou mýdlem a vodou a vyhledat lékaře, pokud se objeví jakékoliv příznaky
onemocnění chřipkou.
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