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Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
(22. března 2021)

11. KT

Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses
Timotej Šuri, Helena Jiřincová
SITUACE V EVROPĚ V 10. KT
Aktivita chřipky přetrvává na mezisezónní úrovni.
Za 10. KT bylo v rámci sentinelového vyšetření pacientů
s příznaky ARI/ILI testováno 1 110 vzorků, z nichž nebyl
žádný pozitivní na virus chřipky. V non-sentinelovych vzorcích je virus chřipky nadále detekován sporadicky (chřipka
A a B). Nebyly hlášeny žádné případy hospitalizace s laboratorně potvrzenou chřipkou.
Kvalitativní indikátory
Intenzita výskytu: z 35 zemí hlásí 31 aktivit chřipky na „baseline“ úrovni, 4 země hlásí nízkou intenzitu
(Ázerbájdžán, Estonsko, Slovensko, Ukrajina).
Zeměpisné rozšíření: z 35 zemí hlásí 31 nulovou aktivitu
a 4 země hlásí sporadický výskyt (Ázerbájdžán, Portugalsko,
Slovensko, Skotsko).
•

I nternetové stránky WHO : https://www.who.int/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

•

I nternetové stránky ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/
en/novel-coronavirus-china

SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE v 11. KT
V rámci surveillance byly do NRL zaslané dva vzorky,
v nichž nebyl detekován žádný virus. Situace je možná
ovlivněna přísným „lock down“ opatřením. Celkem bylo
v tomto KT ve spolupracujících laboratořích vyšetřeno 56
vzorků na respirační viry, všechna vyšetření byla negativní
vyjma 1 pozitivní detekce rhninoviru.
Závěr: Pozorujeme ústup detekce respiračních virů, který může souviset s přísnými protiepidemickými opatřeními,
pravidelně sporadicky detekujeme lidské rhinoviry (malé
neobalené vïry taxonomicky řazené pod Picornaviridae).
Ptačí chřipka
V České republice jsou za 11. KT evidovány dvě ohniska
vysoce patogenní ptačí chřipky A(H5N8), jedno v malochovu čítajícím 40 kusů drůbeže ve Středočeském kraji, a druhé
v komerčním chovu plemenných kachen celkem 41 251 kusů
v Královéhradeckém kraji. Ptačí chřipka A(H5N8) nebyla
zjištěna u volně žijícího ptactva.
Zpracovali:
Timotej Šúri MSc. a RNDr. Helena Jiřincová
NRL pro chřipku a nechřipková
respirační virové onemocnění

Počet případů reinfekcí covid-19 v ČR vzrostl
Covid-19 reinfection cases have increased in the Czech Republic
Jan Kynčl, Iva Vlčková, Kateřina Fabiánová, Marek Malý
Z průběžné analýzy dat vyplývá, že v ČR aktuálně evidujeme celkem 1 400 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Současný nárůst reinfekcí souvisí s velkým počtem případů v podzimní vlně
onemocnění.
S ohledem na novou evropskou definici pro reinfekci,
která se mírně liší od jednotlivých dříve používaných
národních definic, považujeme nyní i v ČR za reinfekci
50

opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění
uběhlo 60 nebo více dnů. Zkrácení intervalu z původně
používaných 90 dnů na současných 60 dnů souvisí s rozšířením variant viru. K většině opakovaných onemocnění
ovšem došlo v intervalu podstatně vyšším, medián intervalu
mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených
případů byl 124 dní.

