
 
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 38. 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 4 570 ARO s chorobnosťou 1033,7/100 000 obyvateľov v 
starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. 
           Z celkového počtu ARO bolo hlásených 407 CHPO s chorobnosťou 92,1/100 000 obyvateľov, čo 
znamená, že došlo k nárastu chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim k. t. Najvyššia vekovo-špecifická 
chorobnosť  bola u ARO aj CHPO  zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5-ročných  detí.  Z celkového počtu 
hlásených komplikácií – 102, boli najviac hlásené sinusitídy - 67. 
Úmrtie na chrípku nebolo hlásené. 
 
 
 Epidémie: 
 
RÚVZ so sídlom v Poprade hlási: 
 
Epidémiu  akútnych gastroenteritíd zapríčinených vírusom Norwalk (dg. A081). 
 
          Dňa 22. 09. 2011 bol odboru epidemiológie RÚVZ PP hlásený výskyt akútnych gastroenteritíd u detí 
navštevujúcich MŠ Poprad-Veľká, Tranovského 3497/7 patriacu ZŠ s MŠ Poprad-Veľká, Fraňa Kráľa 2086/2. Z 
CP 92 detí, 8 pedagogických pracovníkov a 3 pracovníčok stravovacej prevádzky ochorelo 25 detí. U dospelých 
ochorenia neboli zaznamenané. Ochorenia začali 21. 09. 2011 cca o 11.00 hod. Ochorenia prebiehali pod 
obrazom zvracania, hnačiek a subfebrílii, prevažovalo však zvracanie. Traja chorí boli hospitalizovaní na DO 
Nemocnice Poprad a.s. Ochorenia odoznievali v priebehu 24 až 48 hodín. V stravovacej prevádzke MŠ boli 
nariadené a vykonané protiepidemické opatrenia (sanitácia prostredia, odbery TR), odobraté stery z prostredia a 
odobraté vzorky stravy na mikrobiologické vyšetrenie.  
Dňa 23. 09. 2011 bol z detského oddelenia hlásený nález z dvoch vzoriek stolice od chorých detí - vírus Norwalk 
- pozit. Ostatné výsledky ešte nie sú k dispozícii.  
 
Ďalej hlási doplňujúcu informáciu k epidémií z 37. k.t. 2011 : 
 
Dňa 20. 09. 2011 - hospitalizovaní boli 6-ti chorí (4 dospelí a 2 deti). 
                             - od všetkých 6-tich hospitalizovaných bola z výteru z konečníka potvrdená  S. enteritidis, 2 
prípady sú bez mikrobiologického vyšetrenia - ZES. 
                              - 14. 09. 2011  boli  odobraté z domácnosti 4 vajcia na mikrobiologické vyšetrenie, avšak s 
negatívnym výsledkom.  
 
 
Vírusové hepatitídy:  
 
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni hlási: 
 
           Ochorenie na VHA (dg. B15) u 1,5 ročného dieťaťa z rómskej osady Kolačkov, ktoré bolo dňa 13. 09. 
2011 hospitalizované na detskom oddelení Ľubovnianskej nemocnice  s pretrvávajúcimi hnačkami. 
Dňa 19. 09. 2011 boli zistené výsledky vykonaných odberov - anti HAV IgM  a anti HAV IgG - pozit. Následne 
boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia (v rodine a na lôžkovom oddelení). 
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