Správa o činnosti RÚVZ za mesiace január – marec 2019
I.

Hygienická situácia

V 1. Q 2019 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 367 kontrol v rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej
kontroly potravín, z toho v rámci mimoriadnej úradnej kontroly dodávok mäsa z niektorých
poľských bitúnkov bolo v zariadeniach spoločného stravovania a v školských stravovacích
zariadeniach vykonaných 54 kontrol. Podozrivé zásielky
nevyhovujúceho mäsa
z identifikovaných poľských bitúnkov neboli v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok
zistené. Taktiež boli vykonané mimoriadne cielené kontroly nebezpečných výživových
doplnkov ( fitness centrá, obchodné prevádzky) zamerané na vysledovateľnosť nebezpečnej
zložky výživových doplnkov - dinitrofenolu. . V súvislosti s hlásením výskytu nebezpečných
kozmetických výrobkov na trhu (RAPEX systém,) bolo vykonaných 7 kontrol a 12 emailových dožiadaní na základe 7 hlásení 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 42 kontrol. Boli vykonávané cielené kontroly v stravovacích a ubytovacích
zariadeniach počas konania zotavovacích podujatí detí a mládeže. Dňa 21.3.2019, kedy bol
Svetový deň vody , boli záujemcom poskytované konzultačné služby k problematike kvality
pitnej vody a taktiež boli zaslané na vyšetrenie do RÚVZ v Žilina vzorky vôd prinesené
záujemcami o takéto vyšetrenie , v ktorých sa vyšetrovali dusitany a dusičnany. Výsledky sú
oznamované záujemcom o vyšetrenie jednotlivo.
Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb , oprávnených na podnikanie , bolo
vydaných 324 rozhodnutí a 69 záväzných stanovísk. Za nedodržanie zákonom stanovených
povinností boli uložené blokové pokuty, prevažne v zariadeniach spoločného stravovania vo
výške 4014 €. Za iné správne delikty boli uložené pokuty vo výške 3750 €.
Do laboratórií v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline bolo
doručených na laboratórne vyšetrenie 27 vzoriek zo životného prostredia, z toho 180
vzoriek z prostredia zdravotníckych zariadení.
2. Bolo doručených 10 podnetov: z oblasti hygieny výživy 1 podnet, z oblasti pracovného
prostredia 3 podnety, z oblasti hygieny životného prostredia 4 podnety a 2 podnety z oblasti
hygieny detí a mládeže. Podnety
boli
riadne prešetrené, prípadne
odstúpené
kompetentným orgánom štátnej správy. Bola doručená 1 petícia na znečisťovanie
vonkajšieho ovzdušia v mestskej časti Liptovského Mikuláša- Liptovská Ondrašová, ktorá
bola postúpená na vybavenie kompetentnému OÚ – odboru starostlivosti o životné
prostredie Liptovský Mikuláš.
3. Oddelením podpory zdravia a výchovy k zdraviu bolo vyšetrených 98 klientov prevažne
spôsobom výjazdu odborných pracovníkov oddelenia podpory a výchovy k zdraviu do
jednotlivých zariadení ( prevažne ZŠ a MŠ, spojené školy, domov sociálnych služieb). Riziko
cukrovky 2. typu bolo zistené u 13 –tich klientov, riziko vyplývajúce zo zvýšeného krvného
tlaku bolo zistené u 14-tich klientov. Všetkým rizikovým klientom bolo poskytnuté odborné
poradenstvo v oblasti úpravy spôsobu života a nefarmakologického ovplyvňovania tlaku
krvi. Činnosť oddelenia sa sústredila aj na na zdravotno-výchovné intervenčné aktivity
prevažne v základných a stredných školách na témy: HIV/AIDS, zdravotné následky

nevyváženej stravy, význam jednotlivých nutrientov pre telesný rast a vývin školáka, význam
pitného režimu, riziká energetických nápojov a sladkých nápojov, vplyv fajčenia na zdravie
a riziko vzniku závislosti na nikotíne , výchova k partnerstvu a rodičovstvu, sexuálne prenosné
ochorenia, pedikulóza, ochorenia zo špinavých rúk, osteoporóza, nadužívanie alkoholu
a riziko závislosti, fetálny alkoholový syndróm, význam pohybu v prevencii chronických
ochorení, kolorektálny karcinóm. Celkový počet intervenčných aktivít: 45, počet
edukovaných osôb( žiaci, študenti, pedagogickí pracovníci, seniori ) 783.
II.

Epidemiologická situácia v mesiacoch január až marec 2019r bola charakterizovaná

a) Výskytom infekčných prenosných ochorení v počte 489, z ktorých
prevládali črevné
ochorenia, počet ohnísk 157, počet akútnych respiračných ochorení 15 242 prípadov , z toho
chrípke podobných ochorení 2950 prípadov. V tomto období kulminoval počet ochorení na
chrípku a chrípke podobných ochorení.
b) Počet epidémií: 3 ( 1-krát rodinná epidémia svrab, 2-krát rodinné epidémie – akútna
gastroenteritída norovírusovej etiológie).
c) Počet hlásených nemocničných nákaz: 1
d) Počet odobratých vzoriek biologického materiálu: 11
e) Bolo hlásených 5 prípadov odmietania povinného očkovania detí. Poradňu očkovania
navštívil 1 klient.
f) Počet nariadených protiepidemických opatrení:7, počet hlásených nemocničných nákaz :1
g) 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.

