Správa o činnosti RÚVZ za mesiac november 2018
I.

Hygienická situácia

V mesiaci novembri 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 128 kontrol v rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej
kontroly potravín. Pokračovala mimoriadna kontrola v prevádzkach verejného stravovania,
ktoré vyrábajú pokrmy zo surového mäsa ,pokračovalo vyšetrovanie žiakov v 6-tich
základných školách zapojených do projektu COSI – Monitorovanie obezity u detí
a monitoring údajov o zaočkovanosti detí v materských školách.
2. V súvislosti s hlásením výskytu nebezpečných kozmetických výrobkov na trhu (RAPEX
systém,) bolo vykonaných 5 kontrol a 15 e-mailových dožiadaní na základe 1 hlásenia . 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 12 kontrol.
Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb , oprávnených na podnikanie , bolo
vydaných 107 rozhodnutí a 27 záväzných stanovísk. Za nedodržanie zákonom stanovených
povinností boli uložené blokové pokuty vo výške 258 €. . Za iné správne delikty boli uložené
pokuty vo výške 2400 €.
Do laboratórií
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva bolo doručených na
laboratórne vyšetrenie 31 vzoriek zo životného prostredia a 119 vzoriek z prostredia
zdravotníckych zariadení.
3. Bolo doručených 7 podnetov, z oblasti hygieny životného prostredia (2 podnety), z oblasti
pracovného prostredia ( 2 podnety) a z oblasti hygieny výživy ( 3 podnety). Všetky podnety
boli riadne prešetrené, prípadne odstúpené kompetentným orgánom štátnej správy.
4. Oddelením podpory zdravia bolo vyšetrených 10 klientov v poradni zdravej výživy a 1 klient
v poradni nefarmakologického ovplyvňovania krvného tlaku. V 3 zariadeniach boli vykonané
zdravotno - výchovné aktivity k téme ozdravenie výživy a zlepšenie pitného režimu, v 2
zariadeniach boli vykonané zdravotno-výchovné aktivity k téme pohybová aktivita , ktorej sa
zúčastnilo 20 klientov, k téme prevencia sociálne patologických javov ( fajčenie, alkohol)
bolo vykonaných 14 intervenčných vstupov v 6-tich zariadeniach , ktorých sa zúčastnilo 198
klientov, k téme prevencia sexuálne prenosných chorôb boli zabezpečené 3 intervenčné
aktivity, ktorých sa zúčastnilo 95 klientov. K téme cukrovka – prevencia boli zabezpečené 2
intervenčné vstupy, k téme stomatohygiena bola vykonaná 1 prednáška ( 19 klientov), k
téme prevencia civilizačných ochorení – srdcovo-cievne ochorenia bola zabezpečená 1
prednáška a k téme prevencia kolorektálneho karcinómu bola zabezpečená 1 prednáška,
ktorej sa zúčastnilo 48 klientov. Zdravotno-výchovné aktivity sú vykonávané prevažne
v základných a stredných školách , kde formovanie zdravých postojov a návykov k životnému
štýlu má významný preventívny dopad na súčasné aj budúce zdravie jedincov.

II.

Epidemiologická situácia v mesiaci november bola charakterizovaná

a) Výskytom infekčných prenosných ochorení v počte 243, z ktorých
prevládali črevné
ochorenia, počet ohnísk 66, počet akútnych respiračných ochorení 4390, z toho chrípke
podobných ochorení 606.

b) Bolo hlásených 5 prípadov odmietania povinného očkovania detí, zákonní zástupcovia detí
sú predvolávaní do poradne očkovania v RÚVZ.
c) Štátny zdravotný dozor bol zameriavaný na kontrolu
dodržiavania hygienickoepidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach , čo bolo spojené aj s odberom
vzoriek prostredia a kontrolou účinnosti sterilizácie.
d) Bol hlásený 1 pravdepodobný prípad osýpok u 15-mesačného dieťaťa , ktorý ďalej nebol ani
v klinickej, laboratórnej a epidemiologickej súvislosti potvrdený.

