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Jižúi Mo.ava - Počet lidi
nemocných chřipkou nadále
stoupá. Neihúře je na tom
podle kraiskýci hygieniků
Břeclav a Bmo, kde se či§lo
přehouplo přes hŤani.i epi
demie, Hned v závěsu je
Hodonín, Nemocnic€ zůstá
vaji nadáIe uzavřené.

Nakažených je v kraii
nn'lměmé 1824 na sto tisic
ibyvatel, Pňtemz hranice,
od které i€ počet nemoc
ný(h považovaný za epide
mii, je zhruba sedmnáct set
až dva tisice nemo(ných.
.Bř€Clav a Bmo maií průměr
již nad dva lisíce nemoc
nýth. Pruměry omačují
všechny pňpady akuinkh
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tého ledna. Ukončime jej
až na základě doporuč€ni
ltajské hygienické stani(e,"
potvrdila rr uvčí t!řeclavské
n€mocnice Radomíra
s(hweitzerová,

Zavřené pro návště\ry zů,
stávaji nadálc i nemocnice
v Hustopečich, Hodonině,
znoimě a od atvrtka nově
l v (ylově. -Mlnuly ryden
jsme v nemocnici měli dva
pacienty s chňpkou, tento
Ýden j€ jich už šesl Ale to
jsou Pouze laboratorně po
tvízene pňpady. ve skuteč-
nosti jió múže být vice,
Několik nemocných je
i mezi lékaň. ale to nijak
neohrožuje provoz nemoc-
nic€," řekl mluvčí Neíqocni
ce Xyjov Filip Zdlažil.

PotŤačov,áni na §tŤ. 2

r€sDiracniCh onemocněni,
Chiipka z toho rvoň phbhž
ně des€L Drocent." uvedla
Ťedit€Ika'protiepidemiCkého
odboru krajské hy8i€nické
stánice Renata ciupek.

Počet pňPadú plošně na
rustá, a tak pokračujl i
ochranná oPatřeni. včetně
zákazu návštěv v nemocni
Cich. ,U ná5 platí iiž od še§-
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V minulém týdnu zarnlři-
lo k lékaňlm nejvice dospě-
]ých lidi v produktivnIm
véku, tento Ýd€n byt vý
razný nánlst v počtu ne
mocný.h školáků a mladých
dospělých, "Zátlm nevydá-
me Plošné dopoíučeni plo
školy. Jde spiš o to, iak §e
rozhodnou ředitelé jednot-
li!ých škol, Na základě ab
sencí mohou lyhlásit ředi
tel§ké volno," zminila za
h}lienu ciupek,

chfipkolým onemoaně-
nlm se zatim dař1 lyhýbat
Haně Matějkové 2 Rohatce
na Hodonlnsku a jeji íodině,
Přitom na svllj dobrý,dla-
votni §tav nemajl ádný je-
alinečný lecePt,,,NeměIi
jsme píoblém ani Předchá,
zejlcl sezonu, pňtom nejsme
naočkovani. Asi to bude tím,
že jlm€ hodDě Citronů, má-

me dostatek viťamínú a
sportujeme," popsala Žena,

Jak aspoň částečně zabrá_
nit možnosti nakaženi. po_
Iadila lékařka Marcela Púč-
ková z€ Znojemska. Podle ní
j€ vhodné lyležet běžnou
chřiPku doma a nechodit
s ni do práce a mezi lidi, "Na
chřipku neexistuji antibio
tika, je to viřové onemoc-
něni, Pokud se stane. že
člověk onemocni, měl by
chřipku poctivě !y]€žet,
Dúležité ie hodně pit a ne,
choclit ven," poukázala Púč-
ková,

znoiemský prakliCký lekař
Károl s].Ule. 7á§é UDó7óF
ňuje, že chřipku si iidé často
plelou § on€mocněnlm dý-
chaciho traktu, ,,Při chřipce
mohou trPět bol€stmi klou
bú, únavou, \,]rsokou teplo
tou a dráždiwm kašlem"'
konstatoval škule.


