
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 42. 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  6 510 ARO s chorobnosťou 1 456,7/100 000 obyvateľov v 
starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 6 096 ochorení s 
chorobnosťou 1 344,7/100 000 obyvateľov). 
Zo všetkých ARO bolo hlásených  600 CHPO s chorobnosťou 134,3/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 
518 CHPO s chorobnosťou  114,3/100 000 obyvateľov), čo znamená, že  došlo taktiež  k  nárastu chorobnosti v 
porovnaní s predchádzajúcim k. t. 
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť u ARO aj CHPO bola zaznamenaná  vo vekovej  skupine  0 - 5-
ročných detí. 
Z celkového počtu hlásených komplikácií – 258 boli najviac hlásené  sínusitidy (212). 
 
V 42. k. t. 2011 bol v Prešovskom kraji z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO  prerušený výchovno-vzdelávací 
proces v 1 kolektívnom zariadení -  MŠ okres Poprad. 
 
Úmrtie na chrípku nebolo hlásené. 
 
 
Epidémie:   
 
RÚVZ so sídlom vo Svidníku hlási:  
- doplňujúcu informáciu k epidémií gastroenteritíd (dg.A09) na oddelení FRO, DOS a špecializovaného 
zariadenia Vranovskej nemocnice, pracovisko Stropkov, ktorá bola hlásená v 40.k.t. 
Zaznamenaných bolo 5 nových ochorení. Spolu z celkového počtu 46 exponovaných ochorelo 12 osôb               
(8 pacientov, 3 zdravotné sestry a 1 zdravotná asistentka). 
Kultivačné vyšetrenie TR - negatívne, stolica na virológiu rota-, adeno- a norovírusy - negatívna. 
Dňa 17.10.2011 - stolica, ktorá bola odoslaná do NRC potvrdila v jednom prípade norovírusovú etiológiu. 
Epidémia je  uzavretá ako norovírusová gastroenteritída. 
 
 
 Vírusové hepatitídy:  
 
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni hlási - 2 ochorenia na VHA (dg. B15) z rómskej osady Podsadek - mestská 
časť Starej Ľubovne:  
- u 3,5 ročného dieťaťa, ochorenie zistené v rámci LD 
- u 2 ročného dieťaťa (3. prípad v rodine), ikterická forma, v rámci LD - očkované Havrixom.  Protiepidemické 
opatrenia v ohniskách nákazy sa vykonávajú. 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov, 21. 10. 2011 
 
 
         MUDr. Alena Ľaľová 

                                                                                                              vedúca odboru epidemiológie 
 


