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Situace v Evropě:
Celá západní Evropa je stále v plošné epidemii, některé země však už hlásí jasný ústup nemocnosti
(Francie, Slovensko, částečně Anglie). Dominance chřipky B přetrvává, ale počet případů chřipkou B
v Evropě již třetí týden po sobě klesá, počty pacientů s chřipkou A spíše stagnují – nijak výrazně
neklesají ani nestoupají. Každopádně je zřejmé, že epidemická vlna v Evropě ustupuje velmi zvolna.
Situace v ČR:
Dominujícím patogenem je stále chřipka B/Yamagata, cirkulace chřipky A/H1N1 stoupla na 10 % (viz
graf). Poměr nechřipkových agens se příliš nemění - jejich výskyt je v současné době stále na velmi
nízké úrovni.
Zcela minimální je letos cirkulace chřipky A/H3N2, u ambulantních pacientů se téměř nevyskytuje, u
hospitalizovaných o něco málo více (odhadujeme cca 2 %), ale i tak lze konstatovat, že letošní výskyt
chřipky A/H3N2 v ČR je minimální.

V 11. kalendářním týdnu je nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v ČR na
úrovni 1 693 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje
pokles o 12 %. Nejvyšší nemocnost je aktuálně evidována v kraji Jihomoravském, Moravskoslezském
a Libereckém kraji, kde počty nemocných stále ještě přesahují hodnotu 2 000/100 000. Nemocnost
klesá ve všech věkových skupinách i ve všech krajích.
V kategorii ILI, která je k hodnocení výskytu chřipky citlivější, byť výrazně podhodnocuje skutečnou
nemocnost chřipkou, je v aktuálním týdnu hlášeno 270 nemocných na 100 000 obyvatel, což
v porovnání s minulým týdnem představuje pokles nemocnosti o necelých 21 %. Nemocnost klesá ve
všech věkových skupinách a ve většině krajů, 3 kraje však hlásí vzestup počtu nemocných.
V aktuální chřipkové sezoně bylo do 16. 3. 2018 hlášeno celkem 483 klinicky závažných případů
chřipky vyžadujících intenzivní péči, z nichž ve 147 případech došlo k úmrtí (115 pacientů ve věkové
skupině 60+, 25 pacientů ve věkové skupině 25-59 let, 4 pacienti ve věku 15-24 let, 2 pacienti ve věku
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6-14 let, 1 pacient ve věku 0-5 let). Z uvedeného počtu nemocných se jednalo ve 222 případech o
ženy a ve 261 případech o muže.

Závěr: ČR je nadále ve fázi plošné epidemie, ale stejně jako jinde v Evropě již počet pacientů
s chřipkou klesá. Etiologie chřipkových infektů je dosud smíšená, laboratorně jsou diagnostikovány
oba typy chřipkového viru, typ B jednoznačně převažuje u ambulantních i hospitalizovaných
pacientů. U typu A jasně převažuje subtyp A/H1N1.
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