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TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze výrazně stoupl počet akutních respiračních infekcí
Poslední možnost se nechat očkovat
Na území hlavního města Prahy po vánočních svátcích výrazně přibylo akutních respiračních
infekcí (ARI). Vyplývá to z nejaktuálnějších informací Hygienické stanice hlavního města Prahy
(dále jen HSHMP) za období prvního týdne roku 2018, tedy dny 1. až 7. ledna. Hranic epidemie
však počet nemocných nedosahuje. Vzestup nemocných je administrativně podmíněn
každoročně avizovaným poklesem hlášené nemocnosti ve vánočním období. HSHMP
předpokládá, že nemocnost ARI bude dále stoupat. Nejvíce nemocných ARI v Praze je
aktuálně mezi dětmi ve věku 0-5 let. Následuje skupina mladých lidí ve věku 15 – 24 let.
Některé evropské státy již hlásí plošnou epidemii, na které se podílí jak viry chřipky A,
tak viry chřipky B. Lze předpokládat, že v nejbližších týdnech nastane obdobná situace i v ČR.
Z pohledu HSHMP jako orgánu ochrany veřejného zdraví v Praze je tedy poslední možnost
pro veřejnost nechat se očkovat a tím se chránit před onemocněním. Jde jednoznačně o nejúčinnější
preventivní opatření. Očkovat by se měli především lidé s chronickým onemocněním plic, ledvin,
srdce a také onkologickým onemocněním a lidé trpící obezitou. Lidem stačí, když navštíví svého
praktického lékaře nebo očkovací centrum. Dále je očkování velmi vhodné i pro seniory starší 65 let
a též lidi, kteří pracují nebo žijí ve větších kolektivech jako například ve zdravotnictví, sociálních
službách či veřejném sektoru.
Zdarma je očkování pro lidi starší 65 let a dále osoby s některými typy chronických onemocnění.
Řada zdravotních pojišťoven však poskytuje významný finanční příspěvek na očkování proti chřipce i
svým dalším pojištěncům. Bližší informace poskytnou přímo jednotlivé zdravotní pojišťovny.
Zajímavé informace k očkování jsou i na našich webových stránkách na těchto dvou odkazech:
http://hygpraha.cz/dokumenty/ddd-3333_3333_161_1.html nebo http://hygpraha.cz/dokumenty/7duvodu--proc-se-letos-nechat-ockovat-proti-chripce-3284_3284_481_1.html .
Níže HSHMP uvádí také 2 grafy s vývojem hlášení ARI za hlavní město Prahu a to v rozdělení podle
věkových skupin (první graf) a poté ve srovnání s rokem předchozím (druhý graf) v 1. týdnu,
tj. od 1. do 7. ledna
V Praze 8. ledna 2017
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