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Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses
Timotej Šuri, Helena Jiřincová
SITUACE V EVROPĚ, 18. KT
Aktivita chřipky přetrvává na mezisezónní úrovni.
V rámci ECDC končí sezóna i pravidelné týdenní hlášení.
Za 18. KT bylo v rámci sentinelového vyšetření pacientů
s příznaky ARI/ILI testováno 555 vzorků, z nichž žádný nebyl
pozitivní na virus chřipky. V non-sentinelových vzorcích je
nadále sporadicky detekován virus chřipky A i B. Nebyl hlášen případ hospitalizace s laboratorně potvrzenou chřipkou.
Kvalitativní indikátory
Intenzita: z 35 zemí hlásí 32 aktivitu chřipky na „baseline“ úrovni, 3 země hlásí nízkou intenzitu (Ázerbajdžán,
Estonsko, Slovensko).
Zeměpisné rozšíření: z 36 zemí hlásí 32 nulovou
aktivitu a 4 země hlásí sporadický výskyt (Ázerbajdžán,
Portugalsko, Slovensko, Anglie).
Internetové stránky WHO: https://www.who.int/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Internetové stránky ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/
en/novel-coronavirus-china
SITUACE V ČR V 19. KT
V rámci surveillance byly do NRL zaslané tři vzorky,
z nichž nebyl detekován SARS-CoV-2. Ostatní respirační
viry se ještě došetřují. Dodatečně za 18. KT hlásíme detekce
jednoho sezonního koronaviru.
Celkem bylo v tomto KT ve spolupracujících laboratořích vyšetřeno 45 vzorků na respirační viry, v nichž byl
detekován pouze jeden rhinovirus.
Závěr: Přetrvává trvale nízký záchyt běžných respiračních virů, s mírnou dominancí rhinovirů, ojedinělými
záchyty RSV a v jarních měsících rovněž běžných lidských
koronavirů.
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Časopis Eurosurveillance slaví 25 let
The journal Eurosurveillance celebrates 25 years
Redakční rada časopisu Zprávy CEM
Časopis Eurosurveillance během posledního čtvrtstoletí
přispěl především odborníkům v oblasti infekčních nemocí
a veřejného zdraví vydáváním spolehlivých důkazů pro
okamžitá a dlouhodobá opatření v oblasti veřejného zdraví.
Webové stránky časopisu jsou dostupné na https://www.
eurosurveillance.org.
Při této příležitosti redakce časopisu sestavila
sbírku 25 článků publikovaných od vzniku časopisu:
Eurosurveillance 1996 až 2021: 25 let dopadu na veřejné
zdraví a úvodní sdělení redaktorů ohlašujících tuto sbírku.
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Jsme hrdi, že redakce časopisu Eurosurveillance vybrala do přehledu i jeden článek českého kolektivu autorů ze
Státního zdravotního ústavu (Kyncl J, Paget WJ, Havlickova
M, Kriz B. Harmonisation of the acute respiratory infection
reporting system in the Czech Republic with the European
community networks. Euro Surveill. 2005;10(3): 30–33.
https://doi.org/10.2807/esm.10.03.00525-en).
Další informace o kolekci: https://bit.ly/2SvWAtT
Přečtěte si články vybrané do sbírky: https://bit.
ly/33idkH4
Redakční rada časopisu Zprávy CEM

