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Chrípkové ochorenia pribúdajú
P

o relatívne kľudnom období vianočných
a novoročných sviatkov došlo začiatkom
tohto roku k vzostupu novohlásených chrípkových ochorení. V štvrtom kalendárnom týždni
bolo v našom okrese Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Rim. Sobote nahlásených
1291 prípadov akútnych respiračných ochorení.
Z nich bolo 211 podobných chrípke. Najviac
postihnutou vekovou skupinou boli deti od 6
do 14 rokov, do 5 rokov a mládeže od 15 až 19
rokov. „Percento komplikácií je zatiaľ veľmi nízke
a predstavuje hodnotu 6 percent. V okrese Revúca
bolo nahlásených 428 prípadov, z toho bolo 60
chrípke podobných ochorení. Počet komplikácií
bol na úrovni okresu Rim. Sobota. Vzhľadom na

dynamiku zmien vo vývoji chorobnosti pristúpil
Regionálny úrad verejného zdravotníctva k aktivizácii protichrípkovej komisie, ktorá podľa potreby
zasadne a prijme potrebné opatrenia,“ informoval
nás regionálny hygienik a vedúci služobného
úradu MUDr. Dušan Béreš, MPH. Zároveň požiadal riaditeľov lôžkových zdravotníckych zariadení, aby dňom 28.januára vydali zákaz návštev
na detských oddeleniach. Začalo sa pravidelné
monitorovanie chrípky a chrípke podobných
ochorení v školských a predškolských zariadeniach v celom spádovom území. Ďalšie opatrenia
budú prijaté začiatkom februára po zhodnotení
celkovej epidemiologickej situácie.
kk

Pozvánka na 18. reprezentačný Matičný ples
Miestny odbor Matice slovenskej v Rim. Sobote vás pozýva na 18. reprezentačný Matičný ples, ktorý
sa uskutoční 8. februára o 19, 30 hod. v estrádnej sále domu kultúry. Vstupné je 700 Sk. Vstupenky sú
zlosovateľné. Predaj vstupeniek: Kniha, Hlavné námestie. O dobrú zábavu, program a bohatú tombolu
je postarané. Tešíme sa na vašu účasť.

AKCIA

Vaša lekáreň

Modrá hviezda

Doneste bloček z vinárne
Hubertus (bývalá Fatima) do Perly.

Dostanete menu

za 55,- Sk

Novootvorený
penzión a reštaurácia
s vynikajúcou kuchyňou Vás
pozýva na príjemné posedenie.

Železničná ul. 23, RS
www.jazmin.sk

Nájdete nás na Čerenčianskej ul. č.2065
(bývalý areál OSP), oproti STK

tel. 0903 722 560

Úvodník

Načo sa
náhliť s euro?
Marta Kanalová,
šéfredaktorka
Diskusiu vzbudila správa, že
od 1. januára
budúceho roka
by malo byť
na Slovensku
zavedené euro. Názory zo
strany politikov i obyčajných
ľudí sú rôzne. Kým premiér
Fico zavedenie eura obhajuje, KSS iniciovala petíciu
proti jeho zavedeniu od 1.1.
2009. Komunisti totiž tvrdia,
že túto menu treba zavádzať
až vtedy, keď to bude pre
našu krajinu priaznivejšie.
Podobný názor zastáva aj
KDH. Podľa podpredsedov
strany J. Brocku a D. Lipšica euro oslabí najslabšie
sociálne skupiny. Takéto
obavy majú aj mnohí ľudia,
žijúci najmä v chudobnejších regiónoch. Tvrdia, že
zavedenie eura od roku 2009
by prispelo len k ďalšiemu
prehĺbeniu životných problémov a zväčšilo by rozdiely
medzi regiónmi v SR. Preto
by bolo oveľa lepšie najskôr
zvýšiť životnú úroveň a
vyrovnať regionálne rozdiely,
aby to pre niektoré skupiny
obyvateľov nebolo až také
bolestné. Situáciu prehodnotili aj v susedných Čechách.
Ani tam sa do závadzania
eura nehrnú a počkajú si
tri až štyri roky. Možno by
bolo rozumnejšie, keby sme
si vzali od našich susedov
príklad aj my. Veď euro nám
neutečie...

Chcete si
privyrobiť?
Prijmeme kolportérov
na predaj
Gemerských zvestí.
Môžu byť aj študenti
alebo nezamestnaní.

Informácie osobne na Svätoplukovej 5 alebo na t. č.
56 04 673.

