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O desítky pacientů, kteří onemocněli chřipkou, pečují lékaři v liberecké nemocnici na anesteziologicko-resuscitačním 

oddělení, v interním centru nebo na plicním oddělení. Od prosince zaznamenali lékaři již dvě úmrtí v důsledku chřipky 

a desítky velmi vážných případů, kdy se podařilo nemocné uzdravit. „V současné době máme zaplněna všechna lůžka 

na ARO, u čtyř pacientů ve vážném stavu byl laboratorně prokázán chřipkový virus . Od prosince jsme pečovali zhruba o 

15 případů chřipky vyžadujících orgánovou podporu a hospitalizaci na ARO. Převážně se jedná o lidi stařší a chronicky 

nemocné,“ řekl anesteziolog v Krajské nemocnici v Liberci MUDr. Zdeněk Krejzar.  

Jeho kolegové z interního nebo plicního oddělení pečují o další desítky pacientů, kteří již chřipkovým virem 

onemocněli. „Většinou jsou to pacienti, kteří trpí chronickými nemocemi plic a srdce. Potvrzených případů chřipky jsme 

v interním centru měli zatím asi patnáct,“ pokračoval zástupce přednosty interního centra MUDr. Pavel Lang. Právě 

kvůli přibývajícím případům, kdy lidé přicházeli do nemocnice na vyšetření už nakaženi, nebo hospitalizované pacienty 

nakazili jejich příbuzní při návštěvách, rozhodli lékaři 23. ledna o úplném zákazu návštěv.  

Mezi nemocnými, kteří leží ve vážném stavu v nemocnici, jsou především starší lidé přes 60 let věku. Lékaři jim na 

chřipku podávají většinou lék Tamiflu. „Léku je dostatek. V uplynulých letech Tamiflu nebylo při chřipkové epidemii 

dostupné, ale letos žádný takový problém nenastal,“ doplnil MUDr. Pavel Lang. 

Příznaky chřipky byly podle primáře plicního oddělení MUDr. Jiřího Vytisky letos poněkud odlišné, než s jakými se 

obvykle při chřipce setkávají. „Měli jsme tady asi dvacet pacientů s potvrzenou chřipkou, kteří ale neměli vysoké 

horečky, netrpěli schváceností a bolesti kloubů. Z příznaků nejprve nebylo zřejmé, že by se mohlo jednat o chřipku, 

neboť si spíš stěžovali na to, že kašlou jinak než obvykle a trpěli chronickou obstrukční nemocí plic,“ popsal příznaky 

letošní chřipky primář plicního oddělení liberecké nemocnice.  

Na oddělení klinické biochemie liberecké nemocnice vyšetřili od začátku letošního roku 156 vzorků. „Necelá polovina z 

nich byla pozitivní na chřipku. V současné chvíli evidujeme dalších 30 požadavků na vyšetření,“ upřesnil Mgr. Martin 

Kracík z oddělení klinické biochemie. 

 


