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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 3 872 ARO s chorobnosťou  902,1/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 4 131 ochorení s chorobnosťou  
966,0/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola u ARO a CHPO zaznamenaná         
vo vekovej skupine  0 – 5-ročných detí. 

Zo všetkých ARO bolo hlásených 154 CHPO s chorobnosťou  35,9/100 000 obyvateľov 
(predchádzajúci týždeň 256 CHPO s chorobnosťou  59,9/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo k poklesu 
chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim k. t. 
           Z celkového počtu hlásených komplikácií – 128, bolo najviac hlásených  sinusitíd (97). 
 

V tomto kalendárnom týždni nebol  v Prešovskom kraji pre ARO a CHPO prerušený výchovno-
vzdelávací proces v  kolektívnom zariadení.  

 
Úmrtie na chrípku nebolo hlásené. 
  
        
Epidémie:   
 
RÚVZ so sídlom v Poprade hlási: 
- výskyt hnačkových ochorení (dg. A08.1) u hostí ubytovaných v Hoteli Morava, Tatranská Lomnica, okr. 
Poprad. V čase od 17. 05. do 20. 05. 2011 z celkového počtu 172 exponovaných hostí (40 žiakov ZŠ                 
zo Sládkovičova - dvojdňový školský výlet, 3 pedagógovia a 129 dospelých osôb - indivividuálni hoteloví 
hostia) ochorelo 13 detí a 9 dospelých. Príznaky ochorení - hnačky a zvracanie, ktoré odozneli do 24 hodín, bez 
zvýšenej TT. U 3 detí hospitalizovaných na infekčnom oddelení Nemocnice Poprad a. s. zo stolice potvrdený 
Norovírus. Protiepidemické opatrenia v zariadení vykonané.  
 
- výskyt gastroenteritídy (dg. A09) u hostí ubytovaných v Hoteli Morava, Tatranská Lomnica, okr. Poprad.        
V čase od 24. 05. do 26. 05. 2011 z celkového počtu 158 exponovaných hostí (31 žiakov ZŠ zo Svidníka + 4 
pedagógovia, 40 žiakov zo ZŠ Šurany + 5 pedagógovia a 78 dospelých osôb - indivividuálni hoteloví hostia) 
ochorelo 18 detí a 20 dospelých. Príznaky ochorení - hnačky, zvracanie, v niektorých prípadoch s TT 38°C.        
7 detí (žiakov zo Svidníka) bolo hospitalizovaných na infekčnom odd. Nemocnice Poprad a. s. Realizované boli 
výtery z recta a odber stolice na virologické vyšetrenie od hospitalizovaných detí, ambulantne ošetrených hostí a 
personálu stravovacej a ubytovacej prevádzky hotela. Protiepidemické opatrenia v zariadení vykonané. V rámci 
šetrenia boli odobraté vzorky stravy a stery z kuchynskej prevádzky na mikrobiologické vyšetrenie.                  
Vo vyšetrovaní sa pokračuje. 
 
 
Vírusové hepatitídy:  
 
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou hlási: 
- ochorenie na akútnu VHB (dg. B16.9) u 26-ročného muža  s nízkym hygienickým štandardom bývania, s negat. 
epid. anamnézou. Ochorenie potvrdené sérologickým vyšetrením. Protiepidemické opatrenia v rodine vykonané. 
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