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Zpráva NRL pro chřipku
a nechřipková virová respirační onemocnění

7. 9. 2015

Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses
Martina Havlíčková
Evropa
Současná epidemická situace v Evropě je klidná, zcela ojediněle jsou detekovány sporadické případy chřipky typu A
i B, a to především z nesentinelových zdrojů, tedy od hospitalizovaných pacientů. Za 32-35. KT bylo v evropské síti
hlášeno 7 případů A/H1, 30 případů A/H3, u 22 pacientů
nebyl u A typu chřipky subtyp dourčen a ve 14 případech
se jednalo o chřipku typu B.
USA
USA hlásí 2 nové případy infekce variantním prasečím kmenem A/H3N2v a A/H1N1v. V obou případech se jednalo o
středně těžký průběh infekce, která se dále nešířila.
AKTUALIZACE 14. 9. 2015
Evropa
Stále hlásí pouze velmi sporadické případy chřipky typu A.
MERS CoV
Poslední případ v Koreji byl zaznamenán 4.7.2015. Nové
případy hlásí především Saudská Arábie a v malé míře Jordánsko. Celkově bylo k 11.9. evidováno 1542 případů infekce, z čehož 544 pacientů nemoci podlehlo.

Informace z NRL
Na webových stránkách SZU se lze přihlašovat na Konzultační den. K dispozici jsou transportní média a odběrové soupravy pro surveillance respiračních virů tak jako každý rok.
AKTUALIZACE 21. 9. 2015
Evropa
Stále hlásí pouze velmi sporadické případy chřipky typu
A. V ČR stále víceméně nulová aktivita chřipkových virů.
Jižní polokoule
Zvýšená aktivita a epidemický výskyt v některých státech
jižní Afriky a zejména Austrálie je způsoben především
chřipkou typu B a A/H3N2. Podíl obou patogenů se dle
různých oblastí liší, v některých jihoamerických státech dominuje A/H1N1. Epidemie v Austrálii je poměrně rozsáhlá, jak je vidět z níže uvedeného grafu s chřipkou B jako
dominujícím kmenem a se spoluúčastí A/H3N2.
Informace z NRL
Na webových stránkách SZU se lze přihlašovat na Konzultační den. K dispozici jsou transportní média a odběrové soupravy pro surveillance respiračních virů tak jako každý rok.

Zdroj: www.who.int
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