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Na epidemii chřipky je ještě čas 

 

 

 

Počet chřipkových onemocnění na Vysočině dál narůstá. V kraji bylo ke konci uplynulého týdne hlášeno 1 136 případů 

respiračních onemocnění v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. 

„Oproti předchozímu týdnu jsme zaznamenali nárůst o devět procent,“ potvrdila ředitelka protiepidemického odboru 

krajské hygienické stanice v Jihlavě Alena Dvořáková. 

Přesto se o epidemii ještě nejedná. Její hranice se totiž pohybuje až na čísle 1 600 případů v přepočtu na 100 tisíc 

obyvatel. 

Nejvíc nemocných na Vysočině je nyní podle údajů krajské hygienické stanice na Žďársku a pak na Třebíčsku. 

„Jihomoravský kraj má vůbec nejvíc případů chřipkových onemocnění. Je možné, že právě odtud plyne vyšší nemocnost 

v těchto dvou našich sousedících okresech,“ uvažuje Dvořáková o možné souvislosti. Oproti tomu nejnižší nemocnost je 

prozatím na Jihlavsku, kde akutními respiračními nemocemi onemocnělo 1 008 osob v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. 

Dokonce k nepatrnému úbytku nemocných došlo na Pelhřimovsku. 

 

Mezi lidmi převažuje typ A 

 

V minulém týdnu lékaři zaznamenali také jeden velmi závažný případ chřipky na Žďársku. „Jednalo se o pacientku, 

ročník 1939, která musela být kvůli těžkému průběhu napojena na umělou plicní ventilaci,“ poznamenala Dvořáková s 

tím, že právě u starších lidí může mít chřipkové onemocnění těžší průběh vzhledem ke stáří a dalším přidruženým 

chorobám. 

Podle laboratorních výsledků letos koluje mezi lidmi převážně typ chřipky A. 

Na Vysočině se v minulém týdnu v souvislosti se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění objevil už i první zákaz 

návštěv. Jako první jej vydala třebíčská nemocnice. Omezení se týká hospitalizovaných na interním oddělení a oddělení 

interní jednotky intenzivní péče. 

„Jedná se o preventivní opatření, kterým reagujeme na zvýšený výskyt respiračních, horečnatých onemocnění, z nichž 

některá byla chřipková. V tento okamžik není důvod zákaz rozšiřovat na ostatní oddělení,“ uvedl mluvčí třebíčské 

nemocnice Radek Fukal. 

Další zdravotnická zařízení na Vysočině, tedy novoměstská, jihlavská, brodská ani pelhřimovská nemocnice, se k 

vyhlášení zákazu návštěv zatím nechystají. „Co se týká chřipky, tak situace na Brodsku není prozatím tak alarmující, že 

bychom museli vydat zákaz návštěv,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo. 

Loňská epidemie chřipky si jen na Vysočině vyžádala devět životů. Kvůli vysoké marodce řidičů MHD v Jihlavě nejezdily 

dokonce všechny spoje. 

Například havlíčkobrodská nemocnice nebo Dopravní podnik města Jihlavy nabízejí preventivně svým zaměstnancům 

jako benefit očkování proti chřipce. Zatímco zdravotníci o očkování zájem projevují, u řidičů jihlavské MHD je to spíše 

naopak. „Ten zájem je velmi vlažný. Asi se v tom odráží obecná nechuť Čechů vůči očkování, a to i vůči povinnému 

očkování dětí,“ krčí rameny Josef Vilím, ředitel Dopravního podniku města Jihlavy. 

 

 


