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Situace v Evropě: zvolna ustupující epidemie chřipky, v současné době se více uplatňuje chřipka typu
B, především u ambulantně ošetřených pacientů. U hospitalizovaných pacientů a osob s těžkým
průběhem chřipkové infekce převažuje typ A. V ČR je z tohoto hlediska situace obdobná (viz níže).
V sentinelovém systému je pozoruhodně setrvalý vývoj v procentu pozitivních záchytů (za uplynulý
KT to je 49%), nicméně celkový počet indikovaných vyšetření stále klesá.

Zdroj: www.flunewseurope.org
Situace v ČR: v programu sentinelové virologické surveillance převažuje – podobně jako v Evropěchřipka typu B, u hospitalizovaných pacientů je etiologickým agens spíše chřipka typu A, subtyp A/H1.
Celková hodnota nemocnosti ARI dosáhla za 12. KT 1080 nemocných na 100 00 obyvatel, oproti
minulému KT je evidován pokles o 13%. K poklesu nemocnosti v kategorii „ARI“ došlo ve všech
krajích. Pokles nemocnosti o 23,4% byl zaznamenán i v kategorii „ILI“ – tedy chřipce podobným
infekcím. I zde je vidět pokles ve všech krajích - s výjimkou Pardubického.
Závažné případy chřipky s prokázanou nákazou virem chřipky vč. úmrtí – stav hlášení od 1.9.2015 do
23.3.2016: v ČR bylo v uvedeném období hlášeno celkem 234 klinicky závažných případů chřipky,
z nichž v 53 případech došlo k úmrtí. Jako etiologické agens byl v 11 případech prokázán virus
chřipky typu B, ve 100 případech se jednalo o virus chřipky A, ve 115 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 89 případech o ženy a ve 145 případech o muže. Ve 192 případech byla
podána antivirotika.
Závěr: ustupující epidemie chřipky spíše lokálního charakteru. Dominujícím kmenem je chřipka
typu B spolu s chřipkou A/H1N1.
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