Správa o činnosti RÚVZ za mesiac júl 2018

I.

Hygienická situácia

V mesiaci júl 2018 bola činnosť úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia
obyvateľov okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok zameraná a tieto úlohy :

1. Štátny zdravotný dozor bol zameraný na kontrolu v rekreačných oblastiach -

umelé
kúpaliská v Liptovskom Jáne, Vodný park Bešeňová a umelé kúpaliská v rekreačných
zariadeniach ( hotel Permon), taktiež na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky
s rýchlym občerstvením. Výsledky kontroly kvality na prírodnom kúpalisku Liptovská Mara
a na umelých kúpaliskách sú zverejňované na webovej stránke úradu www.ruvzlm.sk a cez
informačný systém Voda na kúpanie, ktorý je dostupný na webovej stránke www.uvzsr.sk.
2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 144
kontrol, 25 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom
informačného systému RAPEX ( 10 nebezpečných kozmetických výrobkov) a 8 kontrol nad
dodržiavaním zákona NR SR č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb , oprávnených na podnikanie , bolo
vydaných 90 rozhodnutí, 37 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydané 1
rozhodnutie. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené blokové pokuty
vo výške 768 €.
Do laboratórií v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva bolo doručených na laboratórne
vyšetrenie 50 vzoriek zo životného prostredia.

3. Boli doručené podnety ( spolu 6 podnetov) , spadajúce do problematiky stravovacích
prevádzok, (z toho 5 postúpených kompetentným orgánom) ; 1 podnet
riešený v zariadení spoločného stravovania – nezistené to, na čo poukazoval pisateľ
podnetu, zistené iné závažné hygienické nedostatky za čo bola prevádzkovateľovi
uložená bloková pokuta podľa zákona č. 152/1995 Z.z. a bloková pokuta podľa zákona
355/2007 Z. z.
4. Na základe hlásenia RASFF z ÚVZ SR boli vykonané kontroly v zariadeniach spoločného
stravovania zamerané na výskyt Listerie monocytogenes IVB, ST 6 v mrazenej zelenine( 6
kontrol) a 4 kontroly zamerané na výskyt Salmonella enterica, serovar typhymurium .
v bravčovej panenke dodanej do 4 stravovacích prevádzok v okrese Liptovský Mikuláš. Ďalšia
1 úradná kontrola potravín bola vykonaná v jednom zariadení stravovacej prevádzky so
zameraním na stiahnutie výrobku z trhu – mrazenej zeleniny Summertime mixed vegetable
Ping a Peas F s nákazou Listerie monocytogenes.
5. Bolo konananých 18 zotavovacích podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1001 detí. Pri štátnom
zdravotnom dozore (9 kontrol) boli zistené nedostatky v 2 zariadeniach za ktoré boli uložené
blokové pokuty.
6. ÚVZ SR bola zaslaná správa o kontrole pieskovísk za mesiac máj – júl 2018 (5 vzoriek piesku,
vyhovujúce výsledky)

7. Oddelením podpory zdravia bolo

vyšetrených 53 klientov v zariadeniach ZŠ a MŠ
Okoličinanska, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Miuláš,
GAJOS,s.r.o., Liptovský Mikuláš, COOP Jednota Liptovský Mikuláš. V poradni zdravej výživy
bolo vyšetrených 31 klientov, v poradni pre optimalizáciu pohybovej aktivity boli vyšetrení 3
klienti.

II.Epidemiologická situácia
Epidemiologická situácia v mesiaci júl bola charakterizovaná
a) Výskytom črevných ochorení: hlásené boli 4 ochorenia na salmonelovú enteritídu a 1 prípad
salmonelovej septikémie, 24 prípadov kampylobakteriálnych enteritíd, 10 prípadov
rotavírusových gastroenteritíd, 43 prípadov
bakteriálnej
alimentárnej intoxikácie
v epidemiologickej súvislosti , 1 prípad bližšie nešpecifikovanej hnačky a gastroenteritídy.
b) Hlásením 4 nozokomiálnych nákaz z Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Lipt.Mikuláši
c) Hlásením 1 prípadu ochorenia na osýpky u návštevníčky Alexandra Wellnes hotela
v Liptovskom Jáne
d) Výskytom chrípky a chrípke podobných ochorení – chrípková aktivita I. stupňa – bez aktivity,
spolu hlásených 4635 akútnych respiračných ochorení, z toho 126 chrípke podobných
ochorení a 43 komplikácií.
Spolu bolo hlásených 94 ohnísk infekčných ochorení

V súvislosti s hláseným 1 prípadom osýpok u návštevníčky Alexandra Wellness hotela
v Liptovskom Jáne boli nariadené protiepidemické ochorenia formou verejnej vyhlášky
( všetkým osobám v možnom kontakte s osobou chorou na osýpky ( zamestnanci hotela
a hostia hotela) nariadený lekársky dohľad u svojich ošetrujúcich lekárov a očkovanie
vnímavých osôb proti osýpkam.
V súvislosti s epidemickým výskytom ochorení
vyhláškou.

bolo vydané

1 rozhodnutie verejnou

