Správa o činnosti RÚVZ za mesiac august 2018
I.

Hygienická situácia

V mesiaci august 2018 bola činnosť úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia
obyvateľov okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok zameraná na tieto úlohy :
1. Pokračoval štátny zdravotný dozor zameraný najmä na prebiehajúcu letnú turistickú sezónu v rekreačných oblastiach - umelé kúpaliská v Liptovskom Jáne, Vodný park Bešeňová,
Aquapark Tatralandia, hotel Permon, hotel Pieris, YVEX Liptovská Osada. Súčasťou dozoru
boli odoberané vzorky vôd určených kúpanie a následne boli ukladané opatrenia v prípade
zistenia nepriaznivých výsledkov. Boli odobrané aj vzorky vôd, ktoré nie sú určené na
kúpanie (Kaďa V Liptovskom Jáne a jazierka pri penzióne Horec v Liptovskom Jáne)
Nepriaznivé výsledky vyšetrenej vzorky vody z jazierok pri penzióne Horec v Liptovskom
Jáne boli dôvodom na vydanie rozhodnutia o zákaze kúpanie formou verejnej vyhlášky.
2. 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.
Taktiež prebiehali kontroly v potravinárskych zariadeniach, v stánkoch s rýchlym
občerstvením, prebiehala mimoriadna kontrola u výrobcov a predajcov zmrzlín, mimoriadna
kontrola hygienických požiadaviek na čerpacích staniciach pohonných hmôt.
3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 198
kontrol, 2 kontroly v súvislosti s hlásením výskytu nebezpečných kozmetických výrobkov na
trhu a 50 e-mailových dožiadaní , spolu 5 hlásení 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 36 kontrol.
Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb , oprávnených na podnikanie , bolo
vydaných 80 rozhodnutí, 31 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydané 1
rozhodnutie. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené blokové pokuty
vo výške 1165 €. Za iné správne delikty boli uložené pokuty vo výške 3000€.
Do laboratórií v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva bolo doručených na laboratórne
vyšetrenie 48 vzoriek zo životného prostredia (vody na kúpanie, potraviny, piesok). Bol
vyšetrený 1 prípad podozrenia na chorobu z povolania (položka 47 zoznamu chorôb
z povolania).
4. Boli doručené podnety: 7 podnetov smerujúcich do zariadení spoločného stravovania

a 5 podnetov smerujúcich do problematiky hygieny životného prostredia.
5. Oddelením podpory zdravia bolo vyšetrených 59 klientov v zariadeniach COOP Jednota
Liptovský Mikuláš, HM Tesco Ružomberok, Gajos s.r.o. Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria
P.M.Bohúňa Liptovský Mikuláš, Slovenská pošta a.s. Liptovský Mikuláš. Vyšetreným klientom
bolo poskytované poradenstvo pre zdravú výživu, optimalizáciu pohybovej aktivity
a nefarmakologické ovplyvňovanie tlaku krvi. Klientom boli vyšetrené vzorky krvi ( 9 klientov)
vyšetrený tlak krvi (25 klientov) a vyšetrená analýza stavby tela s hodnotami viscerálneho
tuku (28 klientov). Boli vykonané 2 zdravotno-výchovné aktivity na témy pitný režim
seniorov v cieľovej skupine seniorov v CSS ANIMA Liptovský Mikuláš a stomatohygiena pre
deti v MŠ Lobelka. Bol zabezpečený skríning u 7 klientov pri zvýšených hodnotách cukru
v krvi podľa odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti.

II.Epidemiologická situácia
Epidemiologická situácia v mesiaci august bola charakterizovaná
a) Výskytom infekčných prenosných ochorení v počte 148 , z ktorých prevládali črevné
ochorenia: hlásené bolo 21 prípadov ochorení na salmonelovú enteritídu, 21 prípadov
ochorení na kampylobakteriálnu enteritídu, 5 prípadov rotavírusových gastroenteritíd, 5
prípadov gastroenteritíd vyvolanej virusom Norwalk a 20 prípadov nešpecifikovanej
alimentárnej intoxikácie. Boli zaznamenané 2 rodinné epidémie na salmonelovú enteritídu,
pravdepodobným faktorom prenosu boli vajíčka. Hlásené boli 4 prípady nozokomiálnych
infekcií. Počet ohnísk: 111, počet akútnych respiračných ochorení 1147, z toho chrípke
podobných ochorení 141.
b) Pokračovali odbery vzoriek krvi na imunologické prehľady. Odbery vzoriek krvi zabezpečujú
vybraní všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých v spolupráci
s RÚVZ.
c) Boli hlásené 4 prípady odmietania povinného očkovania detí.

