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                                            Pandémia chrípky  v  Slovenskej  republike.

   Pandémia  chrípky  AH1N1  2009  bola  vyhlásená  po  viac  ako  40  rokoch  od  poslednej
pandémie.Počet  hlásených akútnych respiračných ochorení(ARO) po objavení  sa  pandemického
vírusu chrípky bol v jarných a letných mesiacoch a na začiatku jesene  roku 2009 nižší ako v
rovnakom období predchádzajúceho roku.Chorobnosť na ARO začala prudko narastať nad obvyklú
úroveň  až  v  novembri  2009  a  to  po  45.kal.týždni  s  maximom v  47.kal.týždni.Následne  počet
ochorení klesol a udržal sa pod obvyklou úrovňou až do konca chrípkovej sezóny.
       V priebehu pandémie (22.k.t.2009-32.k.t.2010) bolo  v SR hlásených spolu 2 410 679 ARO, čo
predstavuje chorobnosť: 81 997 chorých / 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Je to o
11  %  viac  ako  v  predchádzajúcom  roku,  ale  závažnejšia  bola  skutočnosť,  že  vznikali  ťažké
ochorenia vyžadujúce hospitalizáciu a počet úmrtí bol výrazne vyšší.
Na Slovensku bol pandemický vírus chrípky prvýkrát izolovaný 28.mája 2009, počet laboratórne
potvrdených  prípadov  postupne  rástol  s  maximálnym  výskytom  v  novembri  a  decembri
2009.Pandemický  vírus  chrípky  sa  počas  pandémie  laboratórne  potvrdil  v  1  210  prípadoch  ,
poslednýkrát v apríli 2010. Najvyšší výskyt sme zazanamenali vo vekovej skupine 25-34 ročných
osôb (22% zo všetkých potvrdených prípadov pandemickej chrípky).
  Pandémii  chrípky  sa  v  SR  venovala  okamžitá  a  intenzívna  pozornosť.Realizácia
protiepidemických opaterní a opatrení na zmiernenie dopadov pandémie vychádzala z odborného
hodnotenia aktuálnych potrieb vyplývajúcich z epidemiologickej situácie  a klinického priebehu
ochorení.Tieto opatrenia boli koordinované Pandemickou komisiou vlády SR a boli   v súlade s
odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie , Európskej komisie  a Európskeho centra pre
kontrolu a prevenciu prenosných ochoreení (ECDC).
     
    Pandémia chrípky vyvolaná vírusom chrípky AH1N1 2009 mala v SR relatívne mierny
priebeh.  Včasné  zavedenie  dôsledného monitorovania, okamžitej  izolácie  a  virologického
vyšetrovania vzoriek z každého chorého a podozrivého z ochorenia na pandemickú chrípku
prispelo  v  SR  k  obmedzeniu  šírenia  infekcie  na  začiatku  pandémie  v  letných  a  skorých
jesenných mesiacoch.
   Po  zvážení  epidemiologickej  situácie  a  klinickej  závažnosti  ochorení  Slovenská  republika
zabezpečila v potrebnom množstve pandemickú vakcínu.Očkovanie pandemickou vakcínou bolo
mimoriadne, odporúčané. Záujem o očkovanie pandemickou vakcínou bol však veľmi nízky.
   

Spracované podľa: „Vyhodnotenie pandémie chrípky v SR“,informácia z tlačového brífingu, ÚVZ
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