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SITUACE V ČR: ve 3. kalendářním týdnu byl již zaznamenán zvýšený výskyt
chřipkových onemocnění s lokálními ohnisky. Nejvyšší nárůst nemocnosti hlásí
Karlovarský kraj, Středočeský kraj a Praha. ARI celkově stouply o 15%, ILI o téměř
82%. Stoupá počet laboratorních průkazů chřipky, především A/H1N1. Čtyři A/H1
izoláty byly zaslány do WHO spolupracujícího centra V Londýně v rámci výběru
vakcinálních kmenů.
Závažné případy chřipky s prokázanou nákazou virem chřipky vč. úmrtí – stav
hlášení od 1.9.2015 do 22.1.2016:
V ČR bylo v uvedeném období hlášeno celkem 22 klinicky závažných případů
chřipky, z nichž ve 4 případech došlo k úmrtí. Jako etiologické agens byl ve 3
případech prokázán virus chřipky typu B, ve 5 případech se jednalo o virus chřipky A,
v 12 případech se jednalo o subtyp A/H1N1 a ve 2 případech se jednalo o subtyp
viru chřipky A/H3N2. U všech pacientů bylo v anamnéze některé ze základních
chronických onemocnění a nebyli očkováni proti chřipce popř. záznam o tomto
očkování chybí. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 35 let – 82 let. Z uvedeného
počtu pacientů se jednalo v 7 případech o ženy a v 15 případech o muže. V 13
případech byla podána antivirotika.

Komentář k výskytu chřipky A/H1N1 na Blízkém východě: aktualizace k
25.1.2016
V Turecku i v Izraeli stoupá nemocnost i počty virologických průkazů chřipkové
infekce. Izrael se pravděpodobně již dostává na vrchol epidemie. Ukrajina virologické
údaje nehlásila, nemocnost má spíše setrvalý charakter, celkem je hlášeno 50 úmrtí..
Rusko virologické údaje nehlásilo, nemocnost má však jasně stoupající charakter,
dále je hlášeno 17 úmrtí a mnoho hospitalizovaných, číslo není neupřesněno. Irán
hlásí 112 úmrtí a 1190 hospitalizovaných, především z jihovýchodu země. V Arménii,
Kazachstánu a Ruské federaci je stoupající počet těžkých průběhů evidován již od
52. KT, a to především ve věkových skupinách 15-29 a 30-64 let. Albánie,
Azerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Kosovo, Moldavsko a Srbsko zatím nehlásí žádné
neobvyklé počty komplikací. Gruzie hlásí 3 úmrtí.

Situace v Evropě:
Od 51. KT je v celoevropské surveillance záchytnost chřipky nad 10%. Výrazně
převařuje chřipka a nad chřipkou B, u chřipky A dominuje subtyp A/H1N1. U chřipky
B stále převažuje linie Victoria. Plošnou epidemii hlásí Finsko, Řecko, Irsko, Izrael,
Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko a Turecko. Ve většině států s
plošnou epidemií je dominujícím kmenem A/H1, pouze ve Slovinsku A/H3. Doposud
je hlášen pouze jeden oseltamivir rezistentní kmen A/H1N1 (z celkem 147
testovaných).
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