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CirkulCirkuláácia vcia víírusu chrrusu chríípky pky 
v populv populááciicii

epidemický výskytepidemický výskyt –– kakažždý rok ochorenie dý rok ochorenie 

postihne okolo 10% populpostihne okolo 10% populáácie (viac ako 500 cie (viac ako 500 

milimilióónov nov ľľududíí). Ozna). Označčuje 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.

pandemický výskytpandemický výskyt –– je rozsiahla epidje rozsiahla epidéémia, postihuje celmia, postihuje celéé ššttááty ty čči i 

svetadiely a svetadiely a ččasovo môasovo môžže trvae trvaťť mesiace amesiace ažž roky. Pandroky. Pandéémia  je vyvolanmia  je vyvolanáá

úúplne novým typom vplne novým typom víírusu, na ktorý je vnrusu, na ktorý je vníímavmaváá celceláá ľľudskudskáá populpopuláácia. cia. 

MôMôžže sa vyskytne sa vyskytnúúťť v ktoromkov ktoromkoľľvek rovek roččnom obdobnom obdobíí ččasto v niekoasto v niekoľľkých kých 

pandemických vlnpandemických vlnáách.ch.



ChrChríípkovpkovéé
pandpandéémiemie

H+++  N+++ĽahkýH1N191977

H+++  N-StrednýH3N2111968

H+++  N+++ŤažkýH2N2391957

H+++  N+++ŤažkýH1N1171918

H+++  N+++StrednýH3N8121901

-ŤažkýH2N2-1889

rozsah  antigénnych 
zmien

priebehsubtypInterval medzi  
pandémiami

rok

Hrozba novej pandHrozba novej pandéémie mie –– výskyt vtvýskyt vtááččej chrej chríípky v juhovýchodnej pky v juhovýchodnej ÁÁziizii
Hrozba priHrozba priššla, ale nie z krajla, ale nie z krajíín odkian odkiaľľ sa osa oččakakáávala vala 



ZaZaččiatok pandiatok pandéémiemie

Koncom  aprKoncom  aprííla 2009 v Mexiku  chrla 2009 v Mexiku  chríípka pka ––
nový vnový víírus typu A H1N1. Odlirus typu A H1N1. Odliššuje sa oduje sa od
bebežžnej seznej sezóónnej chrnnej chríípky A H1N1, vznikol pky A H1N1, vznikol 
výmenouvýmenou genetickgenetickéého materiho materiáálu medzi   lu medzi   
vtvtááččíím, m, ľľudským a prasacudským a prasacíím vm víírusom.rusom.

•• Nový kmeNový kmeňň sa rýchlo adaptoval na sa rýchlo adaptoval na ľľududíí 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 Veľľkej Britkej Britáánie (2x) a nie (2x) a ŠŠpanielska (1x)panielska (1x)



VýnimoVýnimoččnnéé rýchle geografickrýchle geografickéé
šíšírenie ochorenrenie ochoreníí

1.1. V sV súúvislosti s ustvislosti s ustááleným interhumleným interhumáánnym prenosom nnym prenosom 
novnovéého typu vho typu víírusu chrrusu chríípky v Mexiku a USA vyhlpky v Mexiku a USA vyhláásila sila 
SZO dSZO dňňa 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), 
VeVeľľkkáá 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, ččo 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 postupovaťť pri podozrenpri podozreníí na nový na nový 

typ chrtyp chríípky pky -- cestovatecestovateľľskskáá 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 odobratý ho bol odobratý 
NV, upozornenie, aby aNV, upozornenie, aby ažž o výsledkovo výsledkov

NV zostal v domNV zostal v domáácej izolcej izolááciicii

•• Po doruPo doruččeneníí výsledkov (hlvýsledkov (hláásil ich  sil ich  ÚÚVZ SR)VZ SR)

bol pacient z karantbol pacient z karantéény uvony uvoľľnenýnený

•• ZabezpeZabezpeččenie domenie domáácich kontaktovcich kontaktov

•• HlHláásenie do SRVsenie do SRV

•• Prvý prPrvý príípad v SR 28.5. v BA krajipad v SR 28.5. v BA kraji
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Vývoj ochorenVývoj 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. tý40. kal. týžž.) .) 

hlhláásených celkomsených 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%), ), odobratých bolo odobratých bolo 623623 NVNV..



Opatrenia na tlmenie nOpatrenia na tlmenie náákazy kazy 
•• V spoluprV spoluprááci s VUC informci s VUC informáácia vcia vššetkých leketkých 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 oččkovankovaníí formou formou 
seminsemináárov s prednrov s prednášáškami (2x v Bratislave, Pezinku, Malackkami (2x v Bratislave, Pezinku, Malackáách a Senci)ch a Senci)

•• ZabezpeZabezpeččenie seminenie semináárov v drov v dňňoch 6. a 8. 10. 2009 pre voch 6. a 8. 10. 2009 pre vššetkých riaditeetkých riaditeľľov ov 
šškolských a predkolských a predšškolských zariadenkolských zariadeníí –– poupouččenie preenie preččo týo týžždenne treba denne treba 
hlhláásisiťť ARO, sledovaARO, sledovaťť absenciu na absenciu na šškolkoláách a vykonch a vykonáávavaťť opatrenia opatrenia 

na tlmenie na tlmenie šíšírenia chrrenia chríípky a AROpky a ARO

•• InformInformáácie laickej verejnosti o spôsoboch cie laickej verejnosti o spôsoboch šíšírenia sa renia sa 

chrchríípky a ARO a o predchpky a ARO a o predcháádzandzaníí ochoreniam ochoreniam 

•• TýTýžždenndennéé monitorovanie spotreby liekov a absencie monitorovanie spotreby liekov a absencie 

detdetíí v v šškolských zariadeniachkolských 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 hláásených 272 sených 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 evidovaných  32 bolo evidovaných  32 úúmrtmrtíí, vo v, vo vššetkých etkých 
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.



OOččkovanie proti pandemickej chrkovanie proti pandemickej chríípkepke

VakcVakcíína  nebola dodna  nebola dodáávanvanáá naraz, ale v 2 naraz, ale v 2 --3 3 ččastiach. Iastiach. Iššlo o mimoriadne lo o mimoriadne 
odporodporúúččananéé ooččkovanie. Prioritnkovanie. Prioritnéé skupinyskupiny
na ona oččkovanie urkovanie urččenenéé PK vlPK vláády SR:dy SR:
•• ZdravotnZdravotníícki pracovncki pracovníícici
•• TehotnTehotnéé žženyeny
•• Osoby s vysokým rizikom komplikOsoby s vysokým rizikom komplikááciciíí

alebo alebo úúmrtmrtíí
•• Osoby zabezpeOsoby zabezpeččujujúúce zachovanie choduce zachovanie chodu

hospodhospodáárstva a verejnrstva a verejnéého ho žživotaivota
PrPríístup k ostup k oččkovaniu bol ovplyvnený nepodlokovaniu bol ovplyvnený nepodložženými sprenými spráávami o nebezpevami o nebezpeččnosti nosti 
pandemických vakcpandemických vakcíín. I ken. I keďď boli vakcboli vakcííny schvny schváálenlenéé EEÚÚ pre liepre lieččiviváá, , „„medimediáálne lne 
podporovanpodporovanáá nebezpenebezpeččnosnosťť vakcvakcíínn““ spôsobila nedôveru v ospôsobila nedôveru v oččkovanie.kovanie.



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

Prasacia chrPrasacia chríípka pka úútotoččíí! 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 koľľko budeme objednko budeme objednáávavaťť vakcvakcííny. Rozhodnutny. Rozhodnutéé je o poje o poččte te 
-- kkúúpime ich pre ppime ich pre päätinu obyvatetinu obyvateľľstvastva.
Na porovnanie Na porovnanie -- v v ČČesku chystajesku chystajúú vakcvakcííny pre pribliny pre približžne ne šštvrtinu tvrtinu 
ľľududíí, v Spojených , v Spojených ššttáátoch pre polovicu obyvatetoch pre polovicu obyvateľľov, v Izraeli pre ov, v Izraeli pre 
vvššetkých.etkých.

•• OOččkovanie proti prasacej chrkovanie proti prasacej chríípkepke
predstavuje vpredstavuje váážžne riziko pre vane riziko pre vašše zdraviee zdravie



PoPoččet potvrdených pret potvrdených príípadov pandemickej padov pandemickej 
chrchríípky podpky podľľa krajov (31.12.2009)a krajov (31.12.2009)
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Výskyt ochorenVýskyt 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 potvrdených celkom 163v SR potvrdených 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 hláásených za celsených za celéé

obdobie 27 probdobie 27 príípadov SARI a 3 padov SARI a 3 úúmrtia.mrtia.



NevyrieNevyrieššenenéé ototáázkyzky
2)2) Kde, preKde, preččo a ako docho a ako docháádza k driftovým dza k driftovým 

zmenzmenáám? m? 

3)3) OdkiaOdkiaľľ hrozhrozíí nebezpenebezpeččenstvo pandenstvo pandéémimiíí

vyvolaných antigvyvolaných antigéénnym shiftom?nnym shiftom?

1)1) PrePreččo sa chro sa chríípkový vpkový víírusrus

nnááhle objavhle objavíí v zimných v zimných 

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 ďďalalššomom

roku objavil roku objavil 

novej podobe? novej podobe? 



ZZááver.....ver.....

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

•• SprSpráávanie sa vvanie sa víírusov chrrusov chríípky je pky je 
nepredvnepredvíídatedateľľnnéé

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



ĎĎakujem akujem 
zza a pozornospozornosťť


