
 
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 23. 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 2 787 ARO s chorobnosťou  635,0/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň  3 656 ochorení s chorobnosťou 
818,1/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo - špecifická  chorobnosť u ARO a CHPO bola zaznamenaná  vo 
vekovej  skupine    0 – 5  ročných detí. 
Zo všetkých ARO bolo hlásených 172 CHPO s chorobnosťou  39,2/100 000 obyvateľov (predchádzajúci týždeň 
178 CHPO s chorobnosťou  39,8/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo  k miernemu poklesu chorobnosti 
v porovnaní s predchádzajúcim k. t. 
Z celkového počtu hlásených komplikácií – 76, bolo najviac hlásených  sinusitíd (48). 
 
Úmrtie na chrípku nebolo hlásené. 
 
Epidémie   
 
RÚVZ so sídlom vo Bardejove hlás:   
 
     V čase od 1.6.2011 - 3. 6. 2011 sa vyskytli  hnačkové ochorenia  (Dg. A09) u 17 detí, ktoré boli na 
zotavovacom podujatí a ubytované v hoteli SOREA Ľubovňa.  
Jedná sa o skupinu 86 osôb, z toho 79 detí vo veku 6 – 10 rokov zo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice. 
    Z celkového počtu 164 klientov ubytovaných v Hoteli SOREA Ľubovňa sa zdravotné ťažkosti objavili len u 
17 detí (z 86) zo ZŠ Košice, u dospelých sa zdravotné ťažkosti neobjavili ani v inej skupine klientov. 
Uvedená skupina sa dňa 31.5.2011 zúčastnila na výlete na hrade v Starej Ľubovni, pričom na konzumáciu mala k 
dispozícii balíček (rezeň, chlieb, žemľa so syrom) a občerstvenie zakúpené v bufete pod hradom (nanuky - 
mrazené, originálne balené mliečne výrobky).  
Prvé príznaky (bolesti brucha) sa objavili u 1 dieťaťa dňa 1.6.2011, ďalšie v priebehu 2.-3.6.2011 - nevoľnosť, 
hnačky, zvracanie, zvýšená TT do 38°C. Nikto z chorých nenavštívil lekára. 
Klinické príznaky u zamestnancov stravovacej prevádzky, ostatných zamestnancov, ako aj u ich rodinných 
príslušníkov, neboli zaznamenané. 
V zariadení boli nariadené príslušné protiepidemické opatrenia: 
- odber biologického materiálu u osôb stravovacej prevádzky, odber vzoriek stravy na laboratórne vyšetrenie a 
nariadená bola zvýšená prevádzková a osobná hygiena u zamestnancov zariadenia a dezinfekcia v celom 
zariadení s dôrazom na stravovaciu prevádzku.  Pravdepodobný faktor prenosu sa nepodarilo objasniť. 
Zotavovacie podujatie bolo ukončené 3.6.2011 v dopoludňajších hodinách. V ten istý deň bolo vykonané aj 
epidemiologické šetrenie bez prítomnosti exponovaných. 
 
 
RÚVZ so sídlom v Bardejove hlási: 
 
     Dňa 1.6. 2011 bol nahlásený zvýšený výskyt gastroenteritíd (Dg. A09) u klientov LD Ozón v Bardejovských 
Kúpeľoch. Epidemiologickým  šetrením bolo zistené  nasledovné: 
Ochorelo 20 klientov, pričom prvé ochorenia vznikli 28.5.2011, kde v klinickom obraze dominovalo -  
zvracanie, hnačky, subfebrílie, nauzea, bolesti brucha. Ochorenia s ľahkým priebehom trvali 1-2 dni. 
Z 18 zdravotníckych pracovníkov a 40 pracovníkov stravovacej prevádzky nikto nebol chorý.  
Výtery z recta boli odobraté od 8 chorých klientov s negatívnym bakteriologickým nálezom.   
Od všetkých zamestnancov kuchyne (13) v rámci protiepidemiologických opatrení boli odobraté výtery z recta 
na mikrobiologické vyšetrenie, výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii. Taktiež bola nariadená plošná dezinfekcia a 
dezinfekcia predmetov bežného používania v celom zariadení. Odobratých bolo 59 vzoriek stravy a 10 sterov z 
prostredia kuchyne. Vo vykonávaní protiepidemických opatrení sa naďalej pokračuje. 
 
Vírusové hepatitídy: 0 
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