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Situace v ČR:
V Národní referenční laboratoři je evidován pokles detekcí viru chřipky A i chřipky jako
takové, velmi mírně narůstá počet detekcí viru chřipky B.
V osmém kalendářním týdnu (KT) bylo v laboratořích spolupracujících s NRL včetně
vyšetřeno 923 materiálů na chřipku a virové respirační patogeny, pozitivních detekcí bylo
393. Chřipka typu A byla určena ve 142 vyšetřených materiálech (15, 4 %), ve
30 případech byl určen subtyp A/H1N1 pdm (3,3 %), v 86 materiálech byl detekován
subtyp A/H3N2 (9,3 %). Virus chřipky typu B byl detekován ve 24 případech (2,6 %).
Z dalších patogenů se nejvíce uplatňují paramyxoviry - respirační syncitiální virus (33
detekcí, 3,6%ˇ), metapneumovirus (22 detekcí, 2,4 %) a rhinoviry (21 detekcí, 2,3 %).
V 8. kalendářním týdnu je nemocnost akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI)
v ČR na úrovni 1422 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým
týdnem představuje pokles o 11,2 %. K poklesu nemocnosti dochází u osob ve všech
věkových skupinách. Mezi jednotlivými regiony nejsou významné rozdíly, nejvyšší
nemocnost je aktuálně v kraji Libereckém, Karlovarském a Plzeňském.
V kategorii ILI, která je k hodnocení výskytu chřipky citlivější, byť výrazně podhodnocuje
skutečnou nemocnost chřipkou, je v aktuálním týdnu nemocnost stále ještě vysoká, je
hlášeno 141 nemocných na 100 000 obyvatel, což představuje pokles o 32,5 %
v porovnání s minulým týdnem. Nemocnost se snižuje ve všech věkových skupinách.
V aktuální chřipkové sezoně bylo do 21. 2. 2020 hlášeno celkem 228 klinicky závažných
případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 44
osob infekci podlehlo.

Situace v Evropě:
V regionu byl vrchol epidemie dosažen okolo 5. kalendářního týdne. Přesto v některých
zemích epidemie chřipky zřejmě vrcholí, Slovinsko hlásí velmi vysokou aktivitu,
Lucembursko, Rumunsko, Bosna – Hercegovina, Kosovo Severní Makedonie, Albánie a
Arménie hlásí aktivitu vysokou. Zbylé členské země však hlásí aktivitu střední až nízkou.
Prakticky v celém regionu přetrvává plošné rozšíření (obrázek č. 1 a, b).
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Obr. č.1: Intenzita a geografické rozšíření chřipky
a) Intenzita

b) Geografické rozšíření

Závěr:
I přes pokles nemocnosti v České republice ještě stále přetrvává, i když již slábnoucí,
chřipková epidemie.

Zdroj: www.flunewseurope.org

RNDr. Helena Jiřincová
MUDr. Jan Kynčl, PhD

