Správa o činnosti RÚVZ za mesiac september 2018
I.

Hygienická situácia

V mesiaci septembri 2018 bola činnosť úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia
obyvateľov okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok zameraná a tieto úlohy :
1. Pokračoval štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín vo všetkých typoch zariadení.
Celkom bolo vykonaných 178 kontrol v rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej
kontroly potravín. Bola ukončená mimoriadna kontrola u výrobcov a predajcov zmrzlín
a hygienická kontrola hygienických požiadaviek na čerpacích staniciach pohonných hmôt.
V nadväznosti na výsledky kontrol sa začali priebežne uplatňovať sankčné opatrenia.
2. V súvislosti s hlásením výskytu nebezpečných kozmetických výrobkov na trhu (RAPEX
systém,)bolo vykonaných 6 kontrol, a 25 e-mailových dožiadaní , spolu 3 hlásenia
nebezpečných kozmetických výrobkov. Nad dodržiavaním zákona NR SR č.377/2004 Z.z.
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bolo vykonaných 27 kontrol. V súvislosti s hlásením nevyhovujúcich a nebezpečných
potravín( systém RASFF) bola vykonaná 1 kontrola .
Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb , oprávnených na podnikanie , bolo
vydaných 92 rozhodnutí a 30 záväzných stanovísk. Za nedodržanie zákonom stanovených
povinností boli uložené blokové pokuty vo výške 2038 €. €. Za iné správne delikty boli
uložené pokuty vo výške 650€.
Do laboratórií
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva bolo doručených na
laboratórne vyšetrenie 82 vzoriek zo životného prostredia..
3. Bolo doručených 9 podnetov, z oblasti hygieny životného prostredia ( 4 podnety), z oblasti
pracovného prostredia ( 3 podnety) a z oblasti hygieny výživy ( 2 podnety).
4. Poklesol počet zotavovacích podujatí ( posúdené 2 podujatia, s počtom zotavovaných detí
80).
5. Oddelením podpory zdravia bolo vyšetrených 37 klientov , z toho 5 klientov bolo
vyšetrených v poradni zdravej výživy, 23 klientov v poradni pre optimalizáciu pohybovej
aktivity a 1 klient v poradni nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku. Uvedené
aktivity boli zabezpečené výjazdom odborných pracovníkov k zamestnávateľovi – Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V dvoch stredných
odborných školách boli zabezpečené zdravotno-výchovné aktivity na tému Fetálny
alkoholový syndróm, Akútna otrava alkoholom a závislosť na alkohole a Alzaheimerova
choroba, pri príležitosti významných dní v mesiaci september podľa kalendára Svetovej
zdravotníckej organizácie ( WHO). Pokračovala realizácia Národného akčného plánu pre
podporu pohybovej aktivity, v rámci ktorej podľa určenej metodiky bolo vyšetrených 23
študentov.

II.Epidemiologická situácia
Epidemiologická situácia v mesiaci júl bola charakterizovaná
a) Výskytom infekčných prenosných ochorení v počte 187 , z ktorých prevládali črevné
ochorenia. Boli zaznamenané 3 epidémie alimentárnych črevných ochorení, z ktorých bola 1
rodinná epidémia ( salmonelóza), 1 epidemia salmonelózy u účastníkov zahraničného

zájazdu, a 1 epidémia nešpecifikovanej bakteriálnej alimentárnej intoxikácie u ubytovaných
hostí. Spolu bolo potvrdených 30 prípadov ochorení v súvislosti s uvedenými epidémiami.
Celkový počet ohnísk: 115, počet akútnych respiračných ochorení 2759, z toho chrípke
podobných ochorení 245. Počet akútnych respiračných ochorení sa oproti mesiacu august
2018 zvýšil, čo poukazuje na nástup chrípkovej sezóny.
b) Pokračovali odbery vzoriek krvi na imunologické prehľady, ktoré v mesiaci september boli
celoslovensky ukončené. RÚVZ začal vykonávať kontrolu očkovania, výsledkom čoho bude
spracovanie okresného prehľadu stavu zaočkovanosti
populácie podľa určeného
očkovacieho kalendára a následne budú k dispozícii celoslovenské ukazovatele stavu
zaočkovanosti populácie.
c) Bolo hlásených 27 prípadov odmietania povinného očkovania detí.

