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Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry
Update of the NRL for influenza and of the NRL for non-influenza respiratory viruses
Martina Havlíčková
SITUACE V EVROPĚ (ECDC, Euroflu)
Plošnou epidemii hlásí stále více zemí – ve 47. KT to bylo Španělsko, Portugalsko, Irsko, Belgie, Nizozemí, Švýcarsko, Dánsko, Německo, Rakousko, Polsko, Slovinsko,
Chorvatsko (viz graf 1). Celkově v Evropě přibývá úmrtí
(viz graf 2) – k dnešnímu dni je hlášeno 825 případů
úmrtí ze zemí EU a EFTA a 7627 úmrtí celosvětově.
V ČR registrujeme 8 případů úmrtí, přibývá pacientů
v intenzivní péči.
Situace na Ukrajině se uklidňuje, virus nevykazuje
žádné významné antigenní odchylky.

Graf 2: Registrovaná úmrtí na chřipku Pandemic H1N1
v zemích EU a EFTA do 47. KT (zdroj ECDC)

Graf 1: Geografické rozšíření chřipky Pandemic H1N1
v zemích EU a Ruské federaci do 47. KT
(zdroj: www.euroflu.org)

OČKOVÁNÍ (WHO 19. 11. 2009)
WHO zatím dostalo informace ze 16 zemí (z celkového počtu 40), které začínají s očkovací kampaní. Doposud bylo distribuováno okolo 80 milionů dávek a 56 milionů bylo vyočkováno. Poměrně
běžné jsou lokální reakce (zarudnutí, otok), celkové reakce (horečka, myalgie, artralgie) spontánně odezní do 48 hodin a jejich četnost je významně nižší v porovnání s lokálními.
WHO doposud eviduje méně než 10 případů
GB syndromu, vesměs v lehké formě, kde by
mohla být příčinná souvislost s očkováním.
Těžké reakce a úmrtí – 15 případů včetně
dvou úmrtí vyšetřuje Čína, zatím není závěr jasný. Čína zároveň hlásí již 11 milionů vyočkovaných dávek!

Graf 3: Laboratorní průkaz Pandemic H1N1 2009 v rámci sítě Euroflu
(Evropský region WHO) (zdroj: www.euroflu.org)

V ČR bylo očkování zahájeno minulý týden, zároveň s rozvozem vakcíny bylo distribuováno
i Tamiflu. Podle doporučení EMEA byl snížen
věkový limit očkovanců na 10 let a vakcína bude
nabídnuta pediatrickým
pacientům z vybraných
rizikových skupin.
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