Správa o činnosti RÚVZ za mesiac december 2018
I.

Hygienická situácia

V mesiaci decembri 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 105 kontrol v rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej
kontroly potravín. Vyšetrovanie žiakov v 6-tich základných školách zapojených do projektu
COSI – Monitorovanie obezity u detí a monitoring údajov o zaočkovanosti detí
v materských školách bol ukončený. Na úseku hygieny výživy boli zabezpečované úradné
kontroly potravín a štátny zdravotný dozor počas konania vianočných trhov.
2. V súvislosti s hlásením výskytu nebezpečných kozmetických výrobkov na trhu (RAPEX
systém,) bolo vykonaných 5 kontrol a 15 e-mailových dožiadaní na základe 2 hlásení .V
súvislosti s hlásením nebezpečných potravín ( RASFF systém) boli vykonané 2 kontroly. 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 18 kontrol.
Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb , oprávnených na podnikanie , bolo
vydaných 92 rozhodnutí a 34 záväzných stanovísk. Za nedodržanie zákonom stanovených
povinností boli uložené blokové pokuty na úseku hygieny výživy vo výške 192 €. . Za iné
správne delikty boli uložené pokuty vo výške 200 €.
Do laboratórií
v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva bolo doručených na
laboratórne vyšetrenie 20 vzoriek zo životného prostredia a 70 vzoriek z prostredia
zdravotníckych zariadení a zariadení starostlivosti o ľudské telo ( pedikúry) 3 vzorky, počet
odobratých vzoriek biologického materiálu 3.
3. Boli doručené
2 podnety: z oblasti hygieny výživy 1 podnet, a z oblasti pracovného
prostredia ( 1 podnet). Podnety boli riadne prešetrené, prípadne odstúpené kompetentným
orgánom štátnej správy.
4. Oddelením podpory zdravia a výchovy k zdraviu boli vyšetrení 3 klienti v poradni zdravia.
Činnosť oddelenia sa sústredila na zdravotno-výchovné intervenčné aktivity prevažne
v základných a stredných školách na témy: HIV/AIDS pri príležitosti svetového dňa proti AIDS,
ozdravenie výživy a zlepšenie pitného režimu v rámci projektu Viem, čo zjem, vplyv fajčenia ,
svrab a pedikulóza. Celkový počet intervenčných aktivít: 20, počet edukovaných osôb( žiaci,
študenti, pedagogickí pracovníci) 379
II.

Epidemiologická situácia v mesiaci december bola charakterizovaná

a) Výskytom infekčných prenosných ochorení v počte 208, z ktorých
prevládali črevné
ochorenia, počet ohnísk 516, počet akútnych respiračných ochorení 4799, z toho chrípke
podobných ochorení 873.
b) Bol hlásený 1 prípad odmietania povinného očkovania detí. Poradňu očkovania navštívil 1
klient.
c) Počet nariadených protiepidemických opatrení: 2, počet hlásených nemocničných nákaz :1
d) 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. Nadväzne na výsledky boli nariadené
príslušné opatrenia.

