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International Visitor 
Leadership Program

• Ministerstvo zahraničných vecí USA
• „Preparedness for Pandemic Disease“
• 22 krajín (Tanzánia, Angola, Zimbabwe, 

Argentína, Uruguaj, Barma, India, Pakistan, 
Indonézia, Trinidad a Tobago, Jamaika, 
Thaiwan, Čína, Nigéria, Malta, Švédsko, 
Maďarsko, Kanada, Bosna a Hercegovina, 
Slovensko, Omán, Sýria)

• 5 štátov: Washington D.C., Maryland, 
Georgia, California, Colorado (Virginia –
míting so senátorom)



http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm

http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm




Základné informácie
• Nový vírus H1N1 získal genetickú 

informáciu po zmiešaní ľudského, vtáčieho 
a prasačieho vírusu

• Ľudia do 65 rokov nemajú voči nemu 
imunitu

• Nad 65 rokov bol potvrdený určitý stupeň 
imunity

• Úmrtia asociované s pridruženými 
ochoreniami



Rizikové skupiny
• Tehotné ženy

• Deti 6m – 24 rokov

• Ľudia žijúci s týmito deťmi

• Zdravotnícki pracovníci

• *Ľudia so zdravotnými komplikáciami



*Ľudia so zdravotnými 
komplikáciami

• Astma

• CHOPCH

• Diabetes

• OBEZITA



4 piliere
1. Surveillance

2. Sociálna izolácia (školy, 
obchody,zdravotnícke zariadenia, 
hospodársky sektor)

3. *Vakcinácia, ak je dostupná vakcína

4. Komunikácia (médiá, verejnosť, 
zdravotnícki pracovníci)



Surveillance
• Koniec augusta 2009: cca 8000 

hospitalizovaných, 555 úmrtí v USA
• V 38.týždni 130 potvrdených prípadov v 

SR, 119 importovaných žiadne úmrtie alebo 
komplikácie*

• Prítomnosť sezónneho vírusu
• Prítomnosť H1N1
• Sentineloví lekári
*zdroj ÚVZ



Sociálna izolácia
• Zatváranie školských zariadení
• Rušenie spoločenských akcií
• Starostlivosť o členov rodiny v 

domácnosti
• Prítomnosť zdravotníckych 

pracovníkov v zdravotníckych 
zariadeniach



Vakcinácia
• Atlanta,Georgia má 40% zaočkovanosť 

proti sezónnej chrípke na báze 
dobrovoľnosti

• Iba štát New York zaviedol povinnosť 
očkovania u zdravotníckych pracovníkov

• Október – november 2009 očkovanie 
dvoma dávkami proti H1N1



*Vakcinácia, ak je dostupná 
vakcína

• Význam očkovania bežnou vakcínou počas 
pandémie novou chrípkou:

1. Zamedzenie hospitalizácií, zníženie 
vyťaženosti lôžok a úmrtí kvôli sezónnej 
chrípke

2. Ochrana pred koinfekciou a následnou 
genetickou mutáciou vírusu, ktorá môže 
viesť k zvýšeniu patogenity a rezistenciou na 
antivirotiká



Vakcína proti novému 
vírusu

• Adjuvantná/bez adjuvancií

• Bezpečnosť pre rizikové skupiny

• Krátke klinické skúšanie

• Zodpovednosť za vedľajšie účinky

• Predpokladaný termín dodania: koniec 
októbra – november 2009



Komunikácia 
• Médiá

• Verejnosť

• Zdravotnícki pracovníci



Objavíme Ameriku?
• Pandemický plán SR 

• Pandemická komisia

• Národné referenčné laboratórium 
pre diagnostiku chrípky

• Odborné usmernenie pre 
reprofilizáciu lôžok v ÚZZ



Ďakujem za pozornosť!


