
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 46. 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  5 448 ARO s chorobnosťou 1 271,8/100 000 obyvateľov                      
v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 6 393 ochorení                  
s chorobnosťou 1 366,6/100 000 obyvateľov). 

Zo všetkých ARO bolo hlásených 558 CHPO s chorobnosťou 130,3/100 000 obyvateľov 
(predchádzajúci týždeň 621 CHPO s chorobnosťou  132,7/100 000 obyvateľov), čo znamená, že  došlo 
k miernemu poklesu 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 – 182 boli najviac hlásené  sinusitídy (148). 
 
Úmrtie na chrípku nebolo hlásené. 
 

V 46. k. t. 2011 nebol v Prešovskom kraji  z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO prerušený 
výchovno-vzdelávací proces v kolektívnom zariadení. 
 
 
Epidémie:   
 
RÚVZ so sídlom v Poprade hlási: 
epidemický výskyt akútnych gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk (dg. A08.1) u detí navštevujúcich 
MŠ G. Hermana 9, Levoča. Z celkového počtu 101 exponovaných (87 detí, 8 pedagogických pracovníkov,         
4 pracovníčok stravovacej prevádzky a 2 prevádzkových pracovníkov) ochorelo 25 detí a 1 učiteľka. Prvé 
prípady ochorenia boli zaznamenané dňa 10. 11. 2011, ochorenia odoznievali v priebehu 24 až 48 hodín.             
V klinickom obraze prevládalo zvracanie, hnačky a subfebrility. Dvaja chorí boli hospitalizovaní na DO VNsP 
Levoča, a. s. a 7 detí bolo ošetrených na ÚPS VNsP Levoča, a. s.  V celej prevádzke MŠ (stravovacej, 
ubytovacej) boli nariadené a vykonané protiepidemické opatrenia (sanitácia prostredia, odbery TR + stolice), 
realizovaný bol odber sterov z prostredia a vzoriek stravy na mikrobiologické vyšetrenie. U dvoch chorých 
hospitalizovaných na DO zo stolice potvrdený vírus Norwalk. Ostatné výsledky ešte nie sú k dispozícii. 
 
RÚVZ so sídlom v Prešove hlási: 
epidemický výskyt akútnych gastroenteritíd (dg. A09) na SSOŠ Pod Kalváriou, Prešov. Ochorenia vznikli v čase 
od 10. 11. 2011 do 13. 11. 2011. Z celkového počtu 462 exponovaných ochorelo 12 študentov, z ktorých 7 bolo 
hospitalizovaných na infekčnom oddelení FNsP J. A. Reimana Prešov. V klinickom obraze dominovalo 
zvracanie, celková slabosť, bolesti brucha, hlavy, hnačky a TT 39°C. Výsledky vyšetrení: TR + stolica na vírusy 
- negat. V rámci protiepidemických opatrení boli v stravovacej prevádzke odobraté vzorky stravy na 
mikrobiologické vyšetrenie , ktorých výsledky boli taktiež negatívne. 
 
 
Vírusové hepatitídy: 
 
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni hlási: 
ochorenie na chronickú vírusovú hepatitídu C (dg. B18. 2) u 65- ročnej ženy - dôchodkyne, zistené v rámci 
odberov na gastroenterologickej amb. EA: v 80-tych rokoch realizovaná opakovaná transfúzia krvi. Výsledky 
vyšetrení: anti HCV - hraničná hodnota, HCV RNA - pozit., genotyp 1. Pacientka odoslaná na hepat. amb. 
Prešov na ďalšiu liečbu. 
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