
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 26. k. t. 2010 
 

 
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 2965 ARO s chorobnosťou  698,5/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, (predchádzajúci týždeň  4072 ochorení s chorobnosťou 945/100 
000 obyvateľov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných 
detí. 
          Zo všetkých ARO bolo hlásených 165 CHPO s chorobnosťou  38,9/100 000 obyvateľov (predchádzajúci 
týždeň 253 CHPO s chorobnosťou 58,7/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo k poklesu chorobnosti 
v porovnaní s predchádzajúcim k.t. Z celkového počtu hlásených komplikácií – 97, boli najviac hlásené  otitídy 
(50). 
 
Úmrtie na chrípku – nebolo hlásené. 
 
Epidémie:    
 
RÚVZ so sídlom v Poprade - okres Kežmarok hlási: 
 
-ďalší prípad ochorenia na VHA(dg.B15) v rómskej osade Stráne pod Tatrami. Ochorel 16-ročný rómsky 
chlapec. Proti VHA neočkovaný. V rodine vykonané epid. opatrenia. Od 14.6.2010 do 28.6.2010 je v osade 
spolu 7 ochorení (2 predškolský vek, 3 dorast, 2 dospelí). V obci sa  očkujú proti VHA  deti od 1 do 15 rokov. 
Obecnému úradu bolo nariadené : zabezpečiť upratovanie a dezinfekcia obydlí, zintenzívniť upratovanie ulíc a 
verejných priestranstiev  a pravidelné vyprazdňovanie kontajnerov v osade. 
 
 
Vírusové hepatitídy:  
 
RÚVZ so sídlom vo Vranove hlási: 
 
-výskyt ďalšieho ochorenia na VHA (dg.B15) v rómskej osade Zámutov u 8,5 ročného dieťaťa zo šk. kolektívu. 
Ide o 4. prípad v rómskej osade, preto bola nariadená aktívna imunizácia rómskych deti vo veku od 1-15 
rokov.(cca 470 detí). Protiepidemické opatrenia v rodine zabezpečené, v ZŠ nebol 2 týždne. 
- 3 ďalšie ochorenia na VHA (dg.B15) u 4,6 a 7 ročných rómskych detí.Z toho 2 prípady pochádzajú z rómskej 
osady Čičava a 1 z rómskej osady Poša. Protiepidemické opatrenia v rodinách sa zabezpečujú. 
 
 
 
 
Prešov, 2.7.2010                                                                                                           Ing. Jana Mýtniková 
                                                                                                                                          regionálna hygienička   
 
 
 


