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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 4 643 ARO s chorobnosťou 980,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, (predchádzajúci týždeň  4 889 ochorení s chorobnosťou 1 039,2/100 000 
obyvateľov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5-ročných detí. 
          Zo všetkých ARO bolo hlásených 349 CHPO s chorobnosťou  73,7/100 000 obyvateľov (predchádzajúci 
týždeň 324 CHPO s chorobnosťou 68,9/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo k miernemu nárastu 
chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim k.t. Z celkového počtu hlásených komplikácií – 116, boli najviac 
hlásené  sinusitídy (75). 
 
Úmrtie na chrípku – nebolo hlásené. 
 
 
Epidémie:  
 
RÚVZ so sídlom v Bardejove hlási: 
v čase od 3.5.2010 zvýšený výskyt GIT obtiaží u klientov LD Ozón Bardejovské Kúpele a.s. Epidemiologickým 
vyšetrením bolo zistené, že ochorelo 30 zo 700 klientov zariadenia a 3 (2 kuchári, 1 servírka) zo 40 pracovníkov 
stravovacej prevádzky. Z 18 zdravotníckych pracovníkov neochorel nikto. V klinickom obraze prítomné 
zvracanie, hnačky, subfebrílie, nauzea, bolesti brucha (jednalo sa o ľahký priebeh ochorení s trvaním 1-2 dni). 
Od 20 klientov LD bol odobraný TR s negatívnym bakteriologickým nálezom (odber vykonali zdravotníci LD 
Ozón). V rámci protiepidemických opatrení bol od všetkých zamestnancov kuchyne odobraný TR na 
mikrobiologické vyšetrenie, výsledok ešte nie je známy. Nariadená bola plošná dezinfekcia a dezinfekcia 
predmetov bežného používania v celom zariadení. Odobratých bolo 54 vzoriek stravy (za 3 dni) a 15 sterov z 
prostredia kuchyne. Vo výkone protiepidemických opatrení a  v epid. šetrení sa pokračuje, je snaha o 
zrealizovanie virologického vyš. stolice chorých. 
 
 
Vírusové hepatitídy:  
 
RÚVZ so sídlom v Prešove hlási:  
2 ochorenia na VHA (dg. B15) u:  
- 2-ročného rómskeho chlapca z obce Červenica - ikterická forma ochorenia  
- 4-ročného rómskeho chlapca z obce Červenica - anikterická forma ochorenia  
Jedná sa o rodinný výskyt ochorení. Obe deti proti VHA neočkované. V oboch prípadoch ochorenie potvrdené 
sérologicky: anti HAV IgM - pozit. Protiepidemické opatrenia v rodine vykonané. V obci Červenica je nariadené 
mimoriadne očkovanie rómskych detí vo veku od    1 - 15 rokov. 
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