
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v MICHALOVCIACH

Ul. Sama Chalupku č. 5, 071 01 Michalovce

Č. k.: 2016/04524-2 Michalovce: 19.09.2016

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosného ochorenia

podľa § 12 ods. 2 zák. Č. 355/2007 Z. z.

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len
"RÚVZ so sídlom v Michalovciach") ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení
s prílohou Č. 1 zákona NR SR Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zák. Č. 355/2007 Z. z.") v súvislosti s protrahovaným epidemickým a narastajúcim výskytom
prípadov vírusov ej hepatitídy typu A u detí predškolského a školského veku v meste Sobrance
podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods.2 písm. d) a f) zák. Č. 355/2007 Z. z., § 7 ods. 7 a § 18
Vyhlášky MZ SR Č. 58512008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole
prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami zásad na
vykonávanie proti epidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd
uverejnených pod č.112 vo Vestníku MZ SR čiastka 55-60/2004 a podľa §§ 46 a 47 zák.
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. Č. 71/1967
Zb.") nariaďuje tieto

o pat re n i a:

Všetky fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Sobrance vo veku od jedného roku
do pätnásteho roku veku a všetky fyzické osoby vo veku od troch rokov do pätnásteho roku
veku navštevujúci predškolské a školské zariadenia v meste Sobrance sú povinné dňom
vydania tohto rozhodnutia

1. Podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára. Lekársky dohľad
spočíva v zisťovaní subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu
súvisieť s ochorením na vírusovú hepatitídu prípadne vo vyšetrení biochemických a
serologických markerov vírusovej hepatitídy. Prvé vyšetrenie sa vykoná bezodkladne
po doručení rozhodnutia. Priebežné klinické a anamnestické vyšetrenia sa budú
vykonávať v 7 až 10 dňových intervaloch. V prípade zistenia subjektívnych alebo
objektívnych klinických príznakov sa vykoná biochemické a serologické vyšetrenie na
prítomnosť markerov VHA. Posledné vyšetrenie sa vykoná 50 dní od vydania tohto
rozhodnutia, do 09.11.2016



2. Podrobiť sa aktívnej imunizácii podľa pokynov ošetrujúceho lekára.

Termín: ako v texte

RÚVZ so sídlom v Michalovciach podľa § 55 ods. 2 zák. č.71/1967 Zb. vylučuje
odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakoľko to vyžaduje naliehavý verejný
záujem na ochranu verejného zdravia ľudí.

Odôvodnenie

Na základe opakovaného hlásenia Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce o
ochorení na vírusovú hepatitídu A u obyvateľov v meste Sobrance bol preukázaný
protrahovaný epidemický a narastajúci výskyt prípadov vírusovej hepatitídy typu A u detí
predškolského a školského veku v meste Sobrance. V súvislosti so začiatkom nového
školského roka dochádza k častejšiemu priamemu kontaktu u deti aj inými deťmi, na ktoré sa
vzťahuje zvýšený zdravotný dozor po dobu 50 dní, nakoľko boli v priamom kontakte
s chorým na vírusovú hepatitídu A, čo môže byť príčinou ďalšieho šírenia vírusovej
hepatitídy A.

Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade s § 7 ods. 7 a § 18 Vyhlášky MZ
SR č. 58512008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných
ochorení v znení neskorších predpisova v súlade s § 12 ods.2 písm. d) a f) zák. č. 35512007 Z.
z. nariadiť aktívnu imunizáciu a karanténne opatrenia spočívajúce v povinnosti podrobiť sa
zvýšenému zdravotnému dozoru.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí
potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a nariadiť
opatrenia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia v zmysle citovaných predpisov.
Nakoľko vírusová hepatitída A je prenosné ochorenie a hrozí jej ďalšie šírenie, je nevyhnutné
odňať odkladný účinok prípadného odvolania.

V súlade s § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. správny orgán používa doručenie verejnou
vyhláškou, a zašle v prílohe tohto rozhodnutia zdravotným poisťovniam jemu známy zoznam
fyzických osôb, na ktoré vzťahuje toto rozhodnutie.

Poučenie

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným
ochoreniam, musí byť vyvesená v súlade s § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. na úradnej tabuli
RÚVZ so sídlom v Michalovciach.

Podľa §§ 53 a 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. možno proti tomuto rozhodnutiu podať
do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce.



Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na zníženie nebezpečenstva šírenia
prenosnej choroby sa podľa § 55 ods. 2 zák. č.71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok
odvolania. V súlade s § 55 ods. 3 zák. č.7111967 Zb. proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného
účinku sa nemožno odvolať.

Príloha: Zoznam pre zdravotné poisťovne

Na vedomie:
1. Mesto Sobrance
2. Okresný úrad Sobrance
3. Materské a základné školy v meste Sobrance
4. Špeciálna základná škola v meste Sobrance
5. Osemročné gymnázium v meste Sobrance
6. Lekári pre deti a dorast NZZ
7. Všeobecná zdravotná poisťovňa
8. ZP Dôvera
9. ZP Union
10. Lekáreň Primula

MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička

Vyvesené dňa: 19.09.2016 Zvesené dňa: .


