
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 3.  k. t.  2012 
 
 

 
ARO a CHPO  
        

Vo výskyte ARO v rámci Prešovského kraja v porovnaní s predchádzajúcim k. t. došlo k nárastu 
chorobnosti. V tomto k. t. bolo hlásených  6 512 ARO s chorobnosťou 1 387,8/100 000 obyvateľov                     
v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 6 212 ochorení                   
s chorobnosťou 1 354,5/100 000 obyvateľov). 

Zo všetkých ARO bolo hlásených 809 CHPO s chorobnosťou 172,4/100 000 obyvateľov 
(predchádzajúci týždeň 602 CHPO s chorobnosťou  131,3/100 000 obyvateľov), čo znamená, že  došlo k nárastu 
chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim k. t. 

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť u ARO a CHPO bola zaznamenaná vo vekovej  skupine  0 – 5-
ročných detí. 

Z celkového počtu hlásených komplikácií – 219 boli najviac hlásené  sinusitídy (134). 
 
Úmrtie na chrípku nebolo hlásené. 
 

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO bol v 3. k. t. 2012 v Prešovskom kraji  prerušený výchovno-
vzdelávací proces v 4 kolektívnych zariadeniach (1 MŠ, 3 ZŠ):  
 
okres Bardejov - 2 ZŠ 
okres Vranov nad Topľou - 1 MŠ, 1 ZŠ 
 
 
Epidémie:   
 
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou hlási: 
výskyt 3 ochorení na kampylobakteriálnu enteritídu (dg. A04.5) u členov rodiny z Kučína, okr. Vranov nad 
Topľou. 1. prípad ochorenia hlásený u mesačného dieťaťa, u ktorého v anamnéze 3 týždne prítomné hnačky. TR: 
Campylobacter jejuni. Epidemiologickým vyšetrením zistené ďalšie 2 prípady ochorenia v rodine u súrodenca a 
matky, u ktorých taktiež v anamnéze 2 dni prítomné hnačky. V anamnéze udávajú častú konzumáciu kuracieho 
mäsa. 
 
 
Vírusové hepatitídy: 
 
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni hlási: 
ochorenie na akútnu VHB (dg. B16.9) u 29-ročnej ženy, epid. anamnéza negat.. Ochorenie lab. potvrdené (anti 
HBc IgM - pozit., HBsAg konfirmačne - reaktívne, anti HBe - pozit.). Pacientka bola hospitalizovaná na 
infekčnom oddelení FNsP J. A. Reimana Prešov. Protiepidemické opatrenia nariadené 3 rodinným kontaktom. 
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