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Situace v ČR:
V Národní referenční laboratoři narůstá počet detekcí viru chřipky A, NRL v tomto týdnu
eviduje i 5 záchytů chřipky typu B, což kopíruje situaci v Evropě. Strmý nárůst detekcí
evidujeme v rámci celé ČR již od 3. kalendářního týdne.
V rámci skupiny laboratoří, které hlásí detekce respiračních virů bylo vyšetřeno 1180 vzorků,
z toho v 595 případech s pozitivní detekcí některého z respiračních virů. Ve 453 případech byl
detekován virus chřipky typu A, pouze ve 24 případech byl detekován virus chřipky typu B.
Poměr záchytů obou subtypů chřipky typu A se ve shodě s ostatními evropskými zeměmi
vyrovnává (51 – A/H1N1, 10 - A/H3N2).
V 5. kalendářním týdnu je nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI) v ČR
na úrovni 1865 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem
představuje vzestup o 28,4 %. Nejvyšší nárůst nemocnosti je aktuálně evidován ve skupině
osob ve věku 25 - 64 let (v porovnání s minulým týdnem o 34,2 %). Nejvyšší nemocnost je
nadále hlášena ve věkové skupině 0-5 let (4878/100 000 obyv., v porovnání s minulým
týdnem nárůst o 21,8 %). Nejvyšší nemocnost je aktuálně v kraji Jihočeském (2211/100 000
obyv.), Moravskoslezském (2100/100 000 obyv.) a Plzeňském (2093/100 000 obyv.), nejnižší
v Praze (1595/100 000 obyv.).
V kategorii ILI, která je k hodnocení výskytu chřipky citlivější, byť výrazně podhodnocuje
skutečnou nemocnost chřipkou, je v aktuálním týdnu hlášeno 252 nemocných na 100 000
obyv., což představuje vzestup o téměř 94 % v porovnání s minulým týdnem. Nejvyšší nárůst
nemocnosti je podobně jako u ARI evidován ve skupině osob ve věku 25-64 let (vzestup přes
127 %).
V aktuální chřipkové sezoně bylo do 31.1.2020 hlášeno celkem 76 klinicky závažných případů
chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 14 osob infekci
podlehlo.
Situace v Evropě:
Také v pátém kalendářním týdnu vzrůstá aktivita chřipky. Slovinsko hlásí velmi vysokou
aktivitu chřipky. Vysokou aktivitu hlásí Bulharsko, Lucembursko a Turecko, většina zemí hlásí
plošné rozšíření. V rámci evropské sítě tvoří v sentinelovém vyšetření chřipka A/B 47%,
přičemž chřipka typu A prevaluje v 67% nad chřipkou typu B. Pouze 2 státy hlásí dominanci
viru chřipky typu B. Ve všech zemích se zvyšuje nemocnost. Ze 48 zemí, které jsou zapojeny
v systému surveillance, 11 zemí hlásí aktivitu pod úrovní běžnou v tomto období roku
(baseline).
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Závěr:
Na celém území České republiky je chřipková epidemie.
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