
 

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných 

ochoreniach v 6. kalendárnom týždni 2017 za Trenčiansky kraj. 
 

 

Chrípka – v  6. KT bolo hlásených 11 046 akútnych respiračných ochorení, čo 

predstavuje chorobnosť 2 922,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto 

týždni (graf č.1). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 8 104,6/100 000 osôb 

v starostlivosti hlásiacich lekárov je vo vekovej skupine 0 – 5 ročných. Oproti minulému 

kalendárnemu týždňu došlo k poklesu  chorobnosti o 12,03 %.  

Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 2 438 ochorení na chrípku, čo je 

chorobnosť 645,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2). 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť 2 510,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich 

lekárov je vo vekovej skupine 15 - 19 ročných. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo 

k poklesu  chorobnosti o 9,37 %.  

V Trenčianskom kraji sme zaznamenali 205 komplikácií (1,9 % z  ARO). 

 

Prerušenie školskej dochádzky v rámci TN kraja nebolo zaznamenané   

 Okres Myjava - ZŠ-1 

 Okres Prievidza  - SŠ-1 

 Okres Partizánske – ZŠ-1 

 Okres Považská Bystrica - MŠ-2, ZŠ-4 

 Okres Ilava -  MŠ-1, ZŠ-1 

 

Oparenia pri zvýšenom výskyte akútnych respiračných ochorení:  

 Doporučujeme, aby riaditelia zdravotníckych zariadení v okresoch s najvyšším 
výskytom ochorení (okres Myjava, Považská Bystrica a Ilava) zabezpečili zákaz 
návštev do odvolania.   

 Doporučujeme, aby riaditelia ostatných 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.  
 

     Z regiónu RÚVZ Trenčín bol od začiatku chrípkovej sezóny 2015-2016 v NRC pre chrípku 

izolovaný vírus chrípky: 

- 13x typ A/HongKong/4801/2014(H3N2)-like virus  

- 2x typ A(H3)  

 

SENTINELL – z okresu Trenčín neboli na virologické vyšetrenie odobraté žiadne vzorky od 

sentinellových lekárov, od  hospitalizovaných pacientov - 2 vzorky.  
 

 

Situácia v SR 

Aktuálne  informácie je možné  získať  na  internetovej  adrese: www.epis.sk, 

www.uvzsr.sk  

http://www.epis.sk/
http://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: 22%,   dospelí: 53% 

      - okres Ilava            pediatri: 100%,   dospelí: 68% 

      - okres Myjava            pediatri: 75%,   dospelí: 44%   

      - okres Nové Mesto nad Váhom          pediatri: 55%,   dospelí: 41% 

      - okres Partizánske            pediatri: 56%,   dospelí: 60% 

      - okres Považská Bystrica           pediatri: 92%,   dospelí: 95% 

      - okres Prievidza            pediatri: 68%,   dospelí: 56% 

      - okres Púchov             pediatri: 89%,   dospelí: 72% 

      - okres Trenčín            pediatri: 83%,   dospelí: 55% 

 

Chorobnosť ARO v  TN kraji na 100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov 

 

Kal. 

Týždeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6.   

BN 1357,21 3301,19 3335,69 4838,73 4371,80 2462,58   

IL 1413,63 1978,06 1914,97 3061,78 3328,50 2795,07   

MY 1931,03 2333,00 3184,23 3398,61 4476,84 5271,32   

NM 1732,29 2720,92 2460,44 3104,58 3022,79 3058,64   

PE 1743,66 2409,83 1830,85 2459,01 2332,64 2036,12   

PB 1514,55 1999,21 2071,97 3234,83 3274,69 2778,36   

PD 2292,50 2717,22 2539,71 3297,25 2560,34 2493,71   

PU 1335,56 2327,64 3001,37 4152,33 4386,26 3548,53   

TN 1951,23 2982,30 2725,92 3553,21 3363,46 3037,53   

kraj TN 1814,7 2539,5 2516,3 3414,3 3322,0 2922,2   

SR 1731,7 2301,3 2485,5 3152,7 2993,8    
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