
Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke 

podobných ochoreniach 
   
Chrípka – v 15. KT bolo hlásených  5 145 akútnych respiračných ochorení  (ARO), 

čo predstavuje chorobnosť  1 302,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto 
týždni (graf 1). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 3 531,0/100 000 osôb v starostlivosti 
hlásiacich lekárov je vo vekovej skupine 0 – 5 ročných. Oproti minulému týždňu došlo 
k zníženiu chorobnosti o 4,5%.  

Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 362 ochorení na chrípku (CHPO), čo je 
chorobnosť 91,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf 2). 
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť v ochoreniach na chrípku 248,2/100 000 osôb 
v starostlivosti hlásiacich lekárov je vo vekovej skupine 6 – 14 ročných. Oproti minulému 
týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 19 %.  

V Trenčianskom kraji sme zaznamenali 45 komplikácií (0,9 % z  ARO).  
 

 

Prerušenie školskej dochádzky v rámci TN kraja:  
okres Prievidza: 1 ZŠ 
 
 
Oparenia pri zvýšenom výskyte akútnych respiračných ochorení:  

• V súčasnej situácii nie je doporučený zákaz návštev v žiadnom zdravotníckom 

zariadení Trenčianskeho kraja. 

• Naďalej však doporučujeme, aby riaditelia zdravotníckych zariadení, sociálnych 

a školských zariadení upozornili zamestnancov/žiakov, že v prípade akútneho 

respiračného ochorenia nie je vhodné chodiť do práce/školy. 

• Doporučujeme, aby riaditelia ostatných zdravotníckych zariadení a všetkých 

sociálnych zariadení oznamom upozornili, že v prípade výskytu akútneho infektu 

dýchacích ciest u  návštevníkov títo nenavštevovali pacientov/klientov ich 

zariadení.  
 
Aktuálne  informácie   o  chrípkovej   situácii a informácie: „Ako sa chrániť pred chrípkou“ a 
„Čo robiť v chrípkovom období“ je  možné  získať  na  internetovej  adrese: v TN kraji na  
www.ruvztn.sk   

 
SENTINELL – z okresu Trenčín neboli v tomto kalendárnom týždni odobraté vzorky na 
virologické vyšetrenie od sentinellových lekárov ani od hospitalizovaných pacientov 
 
 
Od začiatku chrípkovej sezóny 2012/2013 bol izolovaný vírus chrípky:  
z okresu Trenčín:  

- 5x typ A/CALIFORNIA/7/2009(H1N1)pdm-like u neočkovaných osôb 
- 2x chrípky typu A/VICTORIA/361/2011 (H3N2)-like u neočkovaných osôb  
- 2x typ A u neočkovaných osôb    
- 3x typ B/WISCONSIN/2010-like u neočkovaných osôb    
- 5x typ B u neočkovaných osôb    

z okresu Bánovce nad Bebravou:  

- 1x typ B u neočkovanej osoby    
- 1x typ B/WISCONSIN1/2010-like u neočkovanej osoby    



z okresu Nové Mesto nad Váhom:  
- 1x typ A/CALIFORNIA/7/2009(H1N1)pdm-like u neočkovanej osoby 
- 1x chrípky typu A/VICTORIA/361/2011 (H3N2)-like u neočkovanej osoby  
- 1x typ B u neočkovanej osoby    

 
Situácia v SR 

Aktuálne  informácie je možné  získať  na  internetovej  adrese: www.epis.sk, 
www.uvzsr.sk  
Situácia v Európe: 

Aktuálne  informácie  je  možné  získať  na  internetovej  adrese: www.eiss.org, 
www.ecdc.europa.eu  
 

Hlásna služba lekárov prvého kontaktu bola nasledovná: 
      - okres Bánovce nad Bebravou: pediatri: 33%, dospelí: 73% 
      - okres Ilava  pediatri: 100%, dospelí: 86% 
      - okres Myjava pediatri: 83%, dospelí: 50%   
      - okres Nové Mesto nad Váhom pediatri: 75%, dospelí: 40% 
      - okres Partizánske  pediatri: 44%, dospelí: 55% 
      - okres Považská Bystrica  pediatri: 93%, dospelí: 100% 
      - okres Prievidza  pediatri: 87%, dospelí: 64% 
      - okres Púchov  pediatri: 100%, dospelí: 83% 
      - okres Trenčín pediatri: 52%, dospelí: 34% 
 
 
 
Chorobnosť ARO v  TN kraji na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov 
Kal. 
Týždeň 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

BN 1994,5 1792,2 1384,9 964,9 1856,9 1775,1  
IL 1651,1 1713,6 1287,7 943,7 1046,1 993,1  
MY 1136,2 2102,1 1637,3 1485,8 1666,4 1555,7  
NM 1791,9 1612,8 1658,1 1251,7 1476,6 1265,9  
PE 1710,6 1695,2 1297,9 1036,7 1310,9 1113,7  
PB 2308,1 1935,7 1342,7 1104,8 1184,5 1051,3  
PD 2055,9 1974,2 1700,7 1405,3 1430,8 1457,7  
PU 1965,7 1782,5 1193,7 1023,1 1034,3 1108,3  
TN 2435,9 2437,6 1649,4 1440,2 1696,9 1662,1  
kraj TN 2016,1 1907,5 1488,1 1204,0 1364,2 1302,2  

SR 1906,4 1776,4 1695,2 1527,7 1410,2   
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