
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 37. k. t. 2011 
 
 
 
 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 2 385 ARO s chorobnosťou  588,7/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň  2 436 ochorení s chorobnosťou 
553,0/100 000 obyvateľov).  

Zo všetkých ARO bolo hlásených 150 CHPO s chorobnosťou 37,0/100 000 obyvateľov 
(predchádzajúci týždeň 122 CHPO s chorobnosťou 27,7/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo k nárastu 
chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim k. t.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť  bola u ARO zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5-ročných 
detí, v skupine CHPO u 6 - 14-ročných detí. 

Z celkového počtu hlásených komplikácií – 55, bolo najviac hlásených  sinusitíd (27). 
 
Úmrtie na chrípku nebolo hlásené. 
 
 
           
Epidémie:   
 
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou hlási: 
výskyt hnačkových ochorení (dg. A08.4) u účastníkov rodinnej oslavy v SOŠ - jedáleň OÁZA vo Vranove nad 
Topľou, ktorá sa konala 03. 09. 2011. Epidemiologickým šetrením bolo zistené, že z počtu  23 exponovaných 
osôb (19 účastníkov rodinnej oslavy a 4 osôb personálu), ochorelo 12 účastníkov rodinnej oslavy. Klinické 
príznaky: od 04. 09. 2011 opakované zvracanie, u 5 osôb hnačky, u 5 osôb TT od 37 - 39°,5° C, dehydratácia, 
triaška. V jednom prípade ambulantne podaná infuzná liečba. Ochorenia trvali 1 - 3 dni. Opatrenia: vzorky 
stravy už z časového dôvodu na vyšetrenie neboli k dispozícii. Nariadená bola dezinfekcia všetkých priestorov 
stravovacieho zariadenia, realizovaný odber mrazeného kuracieho mäsa a povrchových sterov v kuchyni. 
Kultivačné vyšetrenie TR personálu bolo negatívne. Vyšetrenie sterov z prostredia zatiaľ neukončené. 
 
RÚVZ so sídlom v Poprade hlási: 
V čase od 11. 09. 2011 do 12. 09. 2011 ochorelo 8 rodinných príslušníkov (2 deti, 6 dospelých) z počtu 
exponovaných 12, v meste Poprad. 3 chorí boli v dňoch 12. - 13. 09. 2011 hospitalizovaní na infekčnom odd. 
FNsP J. A. Reimana Prešov a 2 dievčatá na DO Nemocnice Poprad a. s. U jednej chorej z TR kultivačným 
vyšetrením potvrdená S. enteritidis. Pravdepodobným faktorom prenosu nákazy boli vajcia kupované v 
obchodnej sieti a  z nich, tepelne neupravených pripravený zemiakový šalát, ktorý chorí konzumovali  na 
rodinnej oslave dňa 11. 09. 2011. Epidemiologické vyšetrenie bolo vykonané dňa 14. 09. 2011. V šetrení 
epidémie sa pokračuje. 
 
 
Vírusové hepatitídy:  
 
Z každého okresu Prešovského kraja bol hlásený nulový výskyt ochorení. 
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