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Epidemická situace v Evropě:
V Evropě chřipková epidemie velmi pomalu ustupuje, v řadě států je však nemocnost stále
vysoká.
Situace v ČR:
V 9. kalendářním týdnu v ČR došlo k poklesu počtu nemocných s akutním respiračním
onemocněním včetně chřipky o necelých 7 %. Celková nemocnost aktuálně dosahuje 1 284
nemocných na 100 000 obyvatel. K poklesu dochází ve všech věkových skupinách, nicméně u
školních dětí se počty nemocných prakticky nemění (-0,1 %). Nejvyšší nemocnost aktuálně
eviduje Liberecký kraj (1 499/100 000). V kategorii „ILI“ se nemocnost v ČR snížila o necelých
21 %, výskyt chřipkových onemocnění se začíná snižovat především ve východní části
republiky. V Národní referenční laboratoři pro chřipku je stále více jak polovina
vyšetřovaných materiálů pozitivní na přítomnost viru chřipky. Stále převažuje chřipka
subtypu A/H1N1, nicméně v tomto kalendářním týdnu mírně přibylo i případů způsobených
chřipkou typu B. Charakter českých izolátů odpovídá ostatním evropským kmenům.
Závažné případy chřipky s prokázanou nákazou virem chřipky vč. úmrtí – stav hlášení od
1.9.2015 do 4.3.2016: v ČR bylo v uvedeném období Ministerstvu zdravotnictví hlášeno celkem
162 klinicky závažných případů chřipky, z nichž ve 39 případech došlo k úmrtí. Jako
etiologické agens byl v 9 případech prokázán virus chřipky typu B, ve 72 případech se jednalo
o virus chřipky A, v 77 případech se jednalo o subtyp A/H1N1, ve 2 případech se jednalo o
subtyp viru chřipky A/H3N2 a ve dvou případech se jednalo o duální infekci s průkazem viru
chřipky typu B a A/H1N1.
U převážné většiny pacientů bylo v anamnéze některé ze základních chronických
onemocnění a vesměs nebyli očkováni proti chřipce, popř. záznam o tomto očkování chybí.
Věk pacientů se pohyboval od 5 měsíců – 91 let. Z uvedeného počtu pacientů se jednalo v 62
případech o ženy a ve 100 případech o muže. Ve 127 případech byla podána antivirotika.
Závěr:
Nacházíme se za vrcholem chřipkové epidemie, která začíná pomalu ustupovat.
Dominujícím kmenem je stále subtyp A/H1N1. I v dalším období však ještě lze na celém
území ČR očekávat významný výskyt chřipky včetně závažných případů onemocnění.
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