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Situace v ČR
Situace je v ČR epidemiologicky stále zcela klidná a odpovídající sezóně. Pozitivní záchyty jsou především adenoviry, často ve smíšeném infektu s bocaviry, cirkulují i viry
parainfluenzy.
Izolovaný kmen chřipky subtypu A/H3N2 byl sekvenaci určen jako A/Texas 50/2012 (tak jako většina evropských H3 izolátů), kláda 3C.3a.
Situace v Evropě
Je stále stabilizovaná a na neepidemické úrovni. Počet pozitivních průkazů chřipky v surveillance systému se již několik týdnů pohybuje na 2 %, jak ukazuje linie v grafu.
V sentinelových výtěrech bylo prokázáno 66 % subtypu
A/H3N2, 9 % A/H1N1, 16 % B a 9 % A, kde nebylo možné
prokázat subtyp. V nesentinelových výtěrech naopak převažuje B (28 %), ačkoliv je prakticky na stejné úrovni s A/
H3N2 (27 %). Subtyp A/H1N1 je i zde minoritní (12 %).
Není hlášeno žádné nové úmrtí ani vyšší počet těžkých
průběhu chřipkové infekce.
A/H5N8
Nejsou evidována žádná nová ohniska. Zasažené chovy byly
již zlikvidovány či tento proces probíhá. Všechny osoby,
které se účastní práce v ohnisku, jsou následujících 10 dní

sledovány. Do dnešního dne však nebylo vyslovené žádné
podezření na lidskou infekci. Zdroj infekce pro drůbež je
stále neznámý a je otázkou, zda se ho vůbec podaří objasnit.
AKTUALIZACE KE DNI 1. 12. 2014
Situace v ČR
Situace je v ČR epidemiologicky stále klidná a odpovídající sezóně. Jednoznačně převažují nechřipková virová agens,
zejména adenoviry.
Situace v Evropě
Aktivita chřipkových virů v Evropě je, stejně jako v předchozích týdnech, nízká.
V sentinelovém systému dosahují záchyty chřipky nyní
3 %, posun je tedy minimální. Vyskytují se oba subtypy
chřipky A i typ B. V sentinelových odběrech převažuje
chřipka A, subtyp A/H3N2. U nesentinelových odběrů převažuje rovněž chřipka A. Podíl H1 a H3 je však skoro vyrovnaný. Predikce dominujícího epidemického kmene není
jednoznačná, nicméně stále se jeví jako nejpravděpodobnější subtyp A/H3N2.
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