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Vec : Surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení, informácia

Počet ochorení a úmrtí na chrípku a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia neustále rastie, tak 
v Slovenskej republike ako aj v okolitých krajinách. 

V Európe bolo podľa údajov ECDC hlásených od 25. do 45. kalendárneho týždňa 401 prípadov úmrtí 
na pandemickú chrípku.

Na Slovensku v 45. kalendárnom týždni vzrástol počet hlásených ochorení oproti predchádzajúcemu 
týždňu o viac ako 40%. Najvyšší vzostup bol zaznamenaný vo vekove skupine 6 - 14 ročných.

Situácia  vo výskyte  akútnych  respiračných ochorení  za  45.kal.  týždeň -  okres  Bytča:  Trend vývoja 
chorobnosti  v  skupine  akútnych  respiračných  ochorení  je   vzostupný.  V  porovnaní  s  predchádzajúcim 
kalendárnym týždňom vzrástla chorobnosť o +63,5%.Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná  vo vekovej 
skupine 6-14 ročných (+138,6%).  

Situácia vo výskyte  akútnych respiračných ochorení  za 45.kal.  týždeň – okres Žilina:  Trend vývoja 
chorobnosti  v  skupine  akútnych  respiračných ochorení   je  vzostupný.  V  porovnaní  s  predchádzajúcim 
kalendárnym týždňom vzrástla chorobnosť o + 26,6 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej 
skupine 15-19 ročných (61,7%).

V tejto súvislosti Vás žiadame o dôslednú realizáciu surveillance chrípky a chrípke podobných ochorení, 
ktorá spočíva v  hlásení prípadov ochorení a v realizácií preventívnych opatrení. 

Hlásenie absencií z dôvodu akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení 
treba vykonať jedenkrát týždenne. V prípade prudkého nárastu absencií v súvislosti s akútnymi respiračnými
ochoreniami a chrípkou a chrípke podobnými ochoreniami treba tento nárast  ihneď hlásiť na
odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Žiline (telefonický kontakt : 
041/7233842 ).

Vzhľadom  na  to,  že  školské  zariadenia  sú  mimoriadne  vhodným  prostredím  pre  rýchle  šírenie 
chrípkových ochorení, je nevyhnutné vykonávať preventívne opatrenia smerujúce k tlmeniu prenosu nákazy.
Preventívne opatrenia zabezpečuje riaditeľ školy nasledovne:
• V prípade podozrenia na chrípkové ochorenie  izolovanie dieťaťa od ostatných žiakov a bezodkladné 

informovanie zákonného zástupcu dieťaťa.
• Vylúčenie z vyučovacieho procesu pedagógov, ktorí často pracujú i pri "prechladnutí" a zvýšenej teplote. 

Školská mládež je mimoriadne vnímavá i na infekcie vyvolané nechrípkovými vírusmi a ľahko môže 
dôjsť k lokálnej epidémii nechrípkových respiračných ochorení.

• V rámci vzdelávacieho procesu zabezpečiť poučenie žiakov, zamerané na predchádzanie šíreniu akútnych 
respiračných ochorení a chrípky, správanie sa pri kýchaní a kašľaní a správne umývanie rúk.

• V spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov zabezpečiť, aby každý žiak mal v škole osobný hygienický 
balíček, ktorý obsahuje vlastné mydlo uterák a papierové vreckovky.

• Poveriť  pedagogických  zamestnancov  na  vykonávanie  priebežnej  kontroly  používania  osobných 
hygienických balíčkov.

• Vykonávanie častého a účinného vetrania tried po každej vyučovacej hodine.
• Umývanie  podláh  školských chodieb  najmenej  dvakrát  denne.  Podlahy tried  a  odborných učební  sa 



umývajú denne po skončení vyučovania.
• Raz do týždňa vykonať dezinfekciu všetkých podláh v školskom zariadení.

Vypracované v zmysle prípisu č. OE/7908/2009 zo dňa 10.11.2009, Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, Bratislava.
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1. Obecné úrady v okrese Žilina a Bytča, Mestský úrad  Žilina a Bytča,
    VÚC Žilina, Krajský školský úrad Žilina.
2. Spis RÚVZ Žilina, odb. epidemiológie
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