
 
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 29. k. t. 2011 

 
 ARO a CHPO  
 
 Vo výskyte ARO v rámci Prešovského kraja v porovnaní s predchádzajúcim k. t. došlo k poklesu 
chorobnosti. V tomto k. t. bolo hlásených 1 785 ARO s chorobnosťou 442,4/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň  1 933 ochorení s chorobnosťou 
481,0/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická  chorobnosť u ARO bola zaznamenaná  vo vekovej  
skupine  0 – 5-ročných detí. 

Zo všetkých ARO bolo hlásených 105 CHPO s chorobnosťou  26,0/100 000 obyvateľov 
(predchádzajúci týždeň 100 CHPO s chorobnosťou  24,9/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo  k 
miernemu nárastu chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim k. t. 
           Z celkového počtu hlásených komplikácií – 31, bolo najviac hlásených  otitíd (12). 
 
Úmrtie na chrípku nebolo hlásené. 
           
Epidémie:   
 
RÚVZ so sídlom v Humennom, okres Medzilaborce  hlási: 
- epidemický výskyt gastroenteritíd (dg.A09) v rekreačnom zariadení FALKO DANOVA, okres Medzilaborce. 
Z celkového počtu 92 exponovaných - 88 účastníkov rekreácie (77 občanov SR, 11 lektorov z USA) a 4 osôb  
personálu, ochorelo 49 osôb, z toho v 14 prípadoch si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu. V klinickom obraze 
dominovali hnačky, nauzea, zvracanie, TT 37,2°C - 39°C. 
Prvé prípady ochorenia sa vyskytli dňa 17. 07. 2011 o 10,00 hod., do 22,00 hod. bolo už evidovaných 49 
ochorení, z toho  6 u lektorov z USA.  
V zariadení boli vykonané protiepidemické opatrenia: izolácia chorých, nariadená dezinfekcia všetkých 
priestorov, odber povrchových sterov v kuchyni, odber vzoriek stravy zo 16. 07. 2011 a 17. 07. 2011.                 
V jedálnom lístku udávali konzumáciu: raňajky - Košický nárez, maslo, džem, zelenina, čaj, obed - rascová 
polievka, hovädzie varené, kôprová omáčka, knedľa, večera - kotlíkový guľáš, neskorá večera - hot dog 
(suroviny poskytlo zariadenie – hot dogy si pripravovali sami).  
Výsledky vyšetrení zatiaľ nie sú k dispozícii. Epidemiologická situácia sa  naďalej monitoruje. 
 
 
Vírusové hepatitídy:  
 
Z každého okresu Prešovského kraja bol hlásený nulový výskyt ochorení. 
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