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CirkulCirkuláácia vcia víírusu chrrusu chríípky pky 
v populv populááciicii

epidemickepidemickýý vvýýskytskyt –– kakažžddýý rok ochorenie rok ochorenie 
postihne okolo 10% populpostihne okolo 10% populáácie (viac ako 500 cie (viac ako 500 
milimilióónov nov ��ududíí). Ozna). Ozna��uje sa i ako sezuje sa i ako sezóónna nna 
chrchríípka a na severnej pologuli sa objavuje od pka a na severnej pologuli sa objavuje od 
oktoktóóbra do aprbra do aprííla.la.

pandemickpandemickýý vvýýskytskyt –– je rozsiahla epidje rozsiahla epidéémia, postihuje celmia, postihuje celéé ššttááty ty ��i i 
svetadiely a svetadiely a ��asovo masovo môôžže trvae trva�� mesiace amesiace ažž roky. Pandroky. Pandéémia  je vyvolanmia  je vyvolanáá
úúplne novplne novýým typom vm typom víírusu, na ktorrusu, na ktorýý je vnje vníímavmaváá celceláá ��udskudskáá populpopuláácia. cia. 
MMôôžže sa vyskytne sa vyskytnúú�� v ktoromkov ktoromko��vek rovek ro��nom obdobnom obdobíí ��asto v niekoasto v nieko��kkýých ch 
pandemickpandemickýých vlnch vlnáách.ch.



ChrChríípkovpkovéé
pandpandéémiemie

H+++  N+++�ahkýH1N191977
H+++  N-StrednýH3N2111968
H+++  N+++�ažkýH2N2391957
H+++  N+++�ažkýH1N1171918
H+++  N+++StrednýH3N8121901
-�ažkýH2N2-1889

rozsah  antigénnych 
zmien

priebehsubtypInterval medzi  
pandémiami

rok

Hrozba novej pandHrozba novej pandéémie mie –– vvýýskyt vtskyt vtáá��ej chrej chríípky v juhovpky v juhovýýchodnej chodnej ÁÁziizii
Hrozba priHrozba priššla, ale nie z krajla, ale nie z krajíín odkian odkia�� sa osa o��akakáávala vala 



ZaZa��iatok pandiatok pandéémiemie

Koncom  aprKoncom  aprííla 2009 v Mexiku  chrla 2009 v Mexiku  chríípka pka ––
novnovýý vvíírus typu A H1N1. Odlirus typu A H1N1. Odliššuje sa oduje sa od
bebežžnej seznej sezóónnej chrnnej chríípky A H1N1, vznikol pky A H1N1, vznikol 
vvýýmenoumenou genetickgenetickéého materiho materiáálu medzi   lu medzi   
vtvtáá��íím, m, ��udskudskýým a prasacm a prasacíím vm víírusom.rusom.

•• NovNovýý kmekme�� sa rsa rýýchlo adaptoval na chlo adaptoval na ��ududíí s interhums interhumáánnym prenosomnnym prenosom
•• Prenos ako sezPrenos ako sezóónna chrnna chríípkapka
•• KlinickKlinickéé prprííznaky sznaky súú podobnpodobnéé ako u sezako u sezóónnej chrnnej chríípkypky
•• V V EurEuróópepe boli prvboli prvéé potvrdenpotvrdenéé prpríípady ochorenia hlpady ochorenia hláásensenéé 27.4.2009 27.4.2009 

z Vez Ve��kej Britkej Britáánie (2x) a nie (2x) a ŠŠpanielska (1x)panielska (1x)



VVýýnimonimo��nnéé rrýýchle geografickchle geografickéé
šíšírenie ochorenrenie ochoreníí

1.1. V sV súúvislosti s ustvislosti s ustáálenlenýým interhumm interhumáánnym prenosom nnym prenosom 
novnovéého typu vho typu víírusu chrrusu chríípky v Mexiku a USA vyhlpky v Mexiku a USA vyhláásila sila 
SZO dSZO d��a a 29.4.2009 5. f29.4.2009 5. fáázu pandzu pandéémie, mie, kedy boli kedy boli 
laboratlaboratóórne potvrdenrne potvrdenéé prpríípady v 9 krajinpady v 9 krajináách. V Ech. V EÚÚ bolo bolo 
19 19 ochorenochoreníí zo 4 zo 4 ššttáátov tov –– ŠŠpanielsko (10prpanielsko (10príípadov), padov), 
VeVe��kkáá BritBritáánia (5), Nemecko (3) a Raknia (5), Nemecko (3) a Rakúúsko (1). sko (1). 

2.2. 11.6.2009 boli pr11.6.2009 boli príípady potvrdenpady potvrdenéé v 74 krajinv 74 krajináách, ch, ��o o 
viedlo SZO k vyhlviedlo SZO k vyhlááseniu seniu 6. f6. fáázy pandzy pandéémiemie

3.3. 1.7.2009 bola infekcia potvrden1.7.2009 bola infekcia potvrdenáá v 120 krajinv 120 krajináách ch 



Ako sme pracovaliAko sme pracovali
•• Usmernenie lekUsmernenie lekáárov 1. kontaktu ( ako postupovarov 1. kontaktu ( ako postupova�� pri podozrenpri podozreníí na novna novýý

typ chrtyp chríípky pky -- cestovatecestovate��skskáá anamnanamnééza) za) 
•• KaKažžddéé podozrenie z ochorenia hlpodozrenie z ochorenia hláásensenéé sluslužžbe na odbore epidemiolbe na odbore epidemiolóógie gie 

(t.j. v(t.j. vššetci pacienti s pretci pacienti s prííznakmi a NV)znakmi a NV)
•• EpidemiologickEpidemiologickéé vyvyššetrenie kaetrenie kažžddéého pacienta, u ktorho pacienta, u ktoréého bol odobratho bol odobratýý

NV, upozornenie, aby aNV, upozornenie, aby ažž o vo výýsledkovsledkov
NV zostal v domNV zostal v domáácej izolcej izolááciicii

•• Po doruPo doru��eneníí vvýýsledkov (hlsledkov (hláásil ich  sil ich  ÚÚVZ SR)VZ SR)
bol pacient z karantbol pacient z karantéény uvony uvo��nennenýý

•• ZabezpeZabezpe��enie domenie domáácich kontaktovcich kontaktov
•• HlHláásenie do SRVsenie do SRV
•• PrvPrvýý prpríípad v SR 28.5. v BA krajipad v SR 28.5. v BA kraji
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VVýývoj ochorenvoj ochoreníí do 1.10.2009 do 1.10.2009 
Na Na úúzemzemíí SR bolo za obdobie od 28.5. do 2.10.2009 SR bolo za obdobie od 28.5. do 2.10.2009 (22.(22.–– 40. kal. t40. kal. týýžž.) .) 
hlhláásensenýých celkomch celkom 138138 ochorenochoreníí, z toho len v 1, z toho len v 133 prpríípadoch ipadoch iššlo o lo o 
kontaktnkontaktnéé ochoreniaochorenia.. Nebolo hlNebolo hláásensenéé žžiadne iadne úúmrtiemrtie..
VV BA krajiBA kraji bolobolo 7272 prpríípadov padov ((52,2%52,2%), ), odobratodobratýých bolo ch bolo 623623 NVNV..



Opatrenia na tlmenie nOpatrenia na tlmenie náákazy kazy 
•• V spoluprV spoluprááci s VUC informci s VUC informáácia vcia vššetketkýých lekch lekáárov 1.kontaktu v Ba kraji (vyrov 1.kontaktu v Ba kraji (vyšše e 

500 lek500 lekáárov) o sezrov) o sezóónnej a pandemickej chrnnej a pandemickej chríípke, hlpke, hláásenseníí a oa o��kovankovaníí formou formou 
seminsemináárov s prednrov s prednášáškami (2x v Bratislave, Pezinku, Malackkami (2x v Bratislave, Pezinku, Malackáách a Senci)ch a Senci)

•• ZabezpeZabezpe��enie seminenie semináárov v drov v d��och 6. a 8. 10. 2009 pre voch 6. a 8. 10. 2009 pre vššetketkýých riaditech riadite��ov ov 
šškolskkolskýých a predch a predšškolskkolskýých zariadench zariadeníí –– poupou��enie preenie pre��o to týýžždenne treba denne treba 
hlhláásisi�� ARO, sledovaARO, sledova�� absenciu na absenciu na šškolkoláách a vykonch a vykonáávava�� opatrenia opatrenia 
na tlmenie na tlmenie šíšírenia chrrenia chríípky a AROpky a ARO

•• InformInformáácie laickej verejnosti o spcie laickej verejnosti o spôôsoboch soboch šíšírenia sa renia sa 
chrchríípky a ARO a o predchpky a ARO a o predcháádzandzaníí ochoreniam ochoreniam 

•• TTýýžždenndennéé monitorovanie spotreby liekov a absencie monitorovanie spotreby liekov a absencie 
detdetíí v v šškolskkolskýých zariadeniachch zariadeniach



Sledovanie SARISledovanie SARI

•• V obdobV obdobíí od 3.11. do 31.12. od 3.11. do 31.12. 
2009 bolo v SR hl2009 bolo v SR hláásensenýých 272 ch 272 
prpríípadov SARI, z toho bola padov SARI, z toho bola 
novnováá chrchríípka A H1N1 pka A H1N1 
potvrdenpotvrdenáá v 84 prv 84 príípadochpadoch..

•• V uvedenom obdobV uvedenom obdobíí bolo evidovanbolo evidovanýých  32 ch  32 úúmrtmrtíí, vo v, vo vššetketkýých ch 
prpríípadoch bola laboratpadoch bola laboratóórne potvrdenrne potvrdenáá novnováá chrchríípka A H1N1.pka A H1N1.

•• V priebehu decembra bola dovezenV priebehu decembra bola dovezenáá a postupne distribuovana postupne distribuovanáá
vakcvakcíína proti pandemickej chrna proti pandemickej chríípke.pke.



OO��kovanie proti pandemickej chrkovanie proti pandemickej chríípkepke
VakcVakcíína  nebola dodna  nebola dodáávanvanáá naraz, ale v 2 naraz, ale v 2 --3 3 ��astiach. Iastiach. Iššlo o mimoriadne lo o mimoriadne 
odporodporúú��ananéé oo��kovanie. Prioritnkovanie. Prioritnéé skupinyskupiny
na ona o��kovanie urkovanie ur��enenéé PK vlPK vláády SR:dy SR:
•• ZdravotnZdravotníícki pracovncki pracovníícici
•• TehotnTehotnéé žženyeny
•• Osoby s vysokOsoby s vysokýým rizikom komplikm rizikom komplikááciciíí

alebo alebo úúmrtmrtíí
•• Osoby zabezpeOsoby zabezpe��ujujúúce zachovanie choduce zachovanie chodu

hospodhospodáárstva a verejnrstva a verejnéého ho žživotaivota
PrPríístup k ostup k o��kovaniu bol ovplyvnenkovaniu bol ovplyvnenýý nepodlonepodložženenýými sprmi spráávami o nebezpevami o nebezpe��nosti nosti 
pandemickpandemickýých vakcch vakcíín. I ken. I ke�� boli vakcboli vakcííny schvny schváálenlenéé EEÚÚ pre liepre lie��iviváá, , „„medimediáálne lne 
podporovanpodporovanáá nebezpenebezpe��nosnos�� vakcvakcíínn““ spspôôsobila nedsobila nedôôveru v overu v o��kovanie.kovanie.



ChrChríípka v mpka v méédidiááchch
•• 28. 04. 200928. 04. 2009

Prasacia chrPrasacia chríípka pka úútoto��íí! Ochorenie, ktor! Ochorenie, ktoréé si v Mexiku vysi v Mexiku vyžžiadalo uiadalo užž
viac ako 149 obetviac ako 149 obetíí, sa dostalo do Eur, sa dostalo do Euróópy.py.

•• VakcVakcíínu proti prasacej chrnu proti prasacej chríípke dostanpke dostanúú len vybranlen vybraníí
• Prasacia chrípka postupuje, vlpostupuje, vláády kupujdy kupujúú vakcvakcííny. Stny. Stáále nevieme, le nevieme, 

kedy a za kokedy a za ko��ko budeme objednko budeme objednáávava�� vakcvakcííny. Rozhodnutny. Rozhodnutéé je o poje o po��te te 
-- kkúúpime ich pre ppime ich pre päätinu obyvatetinu obyvate��stvastva.
Na porovnanie Na porovnanie -- v v ��esku chystajesku chystajúú vakcvakcííny pre pribliny pre približžne ne šštvrtinu tvrtinu 
��ududíí, v Spojen, v Spojenýých ch ššttáátoch pre polovicu obyvatetoch pre polovicu obyvate��ov, v Izraeli pre ov, v Izraeli pre 
vvššetketkýých.ch.

•• OO��kovanie proti prasacej chrkovanie proti prasacej chríípkepke
predstavuje vpredstavuje váážžne riziko pre vane riziko pre vašše zdraviee zdravie



PoPo��et potvrdenet potvrdenýých prch príípadov pandemickej padov pandemickej 
chrchríípky podpky pod��a krajov (31.12.2009)a krajov (31.12.2009)
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VVýýskyt ochorenskyt ochoreníí V BA kraji V BA kraji 
k 1.5.2010k 1.5.2010

V obdobV obdobíí od 1.1 do1.5. 2010 bolood 1.1 do1.5. 2010 bolo
v SR potvrdenv SR potvrdenýých celkom 163ch celkom 163
ochorenochoreníí, z toho v BA kraji len 18 , z toho v BA kraji len 18 
prpríípadov. padov. 
V BA kraji bolo hlV BA kraji bolo hláásensenýých za celch za celéé
obdobie 27 probdobie 27 príípadov SARI a 3 padov SARI a 3 úúmrtia.mrtia.



NevyrieNevyrieššenenéé ototáázkyzky
2)2) Kde, preKde, pre��o a ako docho a ako docháádza k driftovdza k driftovýým m 
zmenzmenáám? m? 
3)3) OdkiaOdkia�� hrozhrozíí nebezpenebezpe��enstvo pandenstvo pandéémimiíí
vyvolanvyvolanýých antigch antigéénnym shiftom?nnym shiftom?

1)1) PrePre��o sa chro sa chríípkovpkovýý vvíírusrus
nnááhle objavhle objavíí v zimnv zimnýých ch 
mesiacoch, epidemicky mesiacoch, epidemicky 
sa sa šíšíri a za 2ri a za 2--3 mesiace3 mesiace
zzááhadne zmizne, hadne zmizne, 
aby sa v aby sa v ��alalššomom
roku objavil roku objavil 
novej podobe? novej podobe? 



ZZááver.....ver.....

•• Surveillance chrSurveillance chríípky  je pky  je najdnajdôôleležžitejitejššia ia 
metmetóóda kontroly da kontroly šíšírenia chrrenia chríípky vo pky vo 
svetesvete

•• SprSpráávanie sa vvanie sa víírusov chrrusov chríípky je pky je 
nepredvnepredvíídatedate��nnéé

•• ZostZostááva otva otáázne ako sa zachovzne ako sa zachováá kmekme��
AH1N1 a do akej miery ovplyvnAH1N1 a do akej miery ovplyvníí
chrchríípkovpkovúú sezsezóónu 2010/2011 nu 2010/2011 


