
Záverečná správa o výskyte chrípky a chrípke podobných akútnych 
respiračných ochorení v zimnej sezóne 2012-2013 

v Trenčianskom kraji. 

 
 

     V sezóne 2012/2013 bola zaznamenaná stredne vysoká aktivita chrípky. V porovnaní 
s predchádzajúcimi sezónami bol tento vrchol najvyšší od chrípkovej sezóny 2006/2007. 
Prebiehala typická zimná epidémia, ku ktorej dochádza obvykle koncom januára a  vo  
februári. Najvyšší výskyt ochorení bol zaznamenaný v 7. KT v roku 2013. V tomto období 
sme evidovali lokálne až okresné epidémie s vysokým počtom predškolských a  školských 
zariadení s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom. Opatrenia v  zdravotníckych 
zariadeniach v dôsledku zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení boli nariadené vo 
všetkých okresoch Trenčianskeho kraja. Počas chrípkovej sezóny na území Trenčianskeho 
kraja dominoval vírus chrípky typu A, nad vírusom chrípky typu B. Izolované typy vírusu 
boli obsiahnuté v očkovacích látkach určených pre túto sezónu.  
     Z Trenčianskeho kraja bolo od začiatku chrípkovej sezóny do NRC pre chrípku zaslaných 
108 vzoriek biologického materiálu na virologické vyšetrenie, z ktorých boli izolované: 
 

- 17x typ A/CALIFORNIA/7/2009  (H1N1) pdm-like  
- 5x chrípky typu A/VICTORIA/361/2011  (H3N2) -like   
- 3x typ A     
- 5x typ B/WISCONSIN/2010-like  
- 11x typ B - všetky laboratórne potvrdené ochorenia sa vyskytli u neočkovaných osôb.  
 

     Naďalej sa pokračovalo v monitorovaní ochorení a úmrtí na SARI (Severe Acute 
Respiratory Infection). Od začiatku chrípkovej sezóny 2012/2013 bolo v Trenčianskom kraji 
zaznamenaných 34 prípadov SARI.    Z celkového počtu prípadov SARI zomrelo 7 pacientov.  
     Zároveň dovoľte poďakovať všetkým zainteresovaným, zvlášť sentinellovým lekárom, 
riaditeľom nemocníc, predstaviteľom Trenčianskeho samosprávneho kraja - odborov 
zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí, prevádzkovateľom LSPP a všetkým lekárom za 
aktívnu spoluprácu a pomoc.    
 
Rozdeľovník: 
  1. Predseda TSK 
  2. Vedúca odboru zdravotníctva TSK 
  3. Vedúca odboru sociálnych vecí TSK 
  4. Vedúci odboru školstva TSK 
  5. Prednosta OÚ 
  6. Vedúci CO a KR 
  7. Riaditelia nemocníc v TN, NM, BN, MY 
  8. Krajský školský úrad v TN 
  9. Prevádzkovatelia LSPP v TN, NM, BN, MY 
10. Členovia protiepidemickej komisie        
 
 
 

                                         doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH  
                                                                                      vedúca odboru epidemiológie                                           


