
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 28. 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 2 117 ARO s chorobnosťou 504,5/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň  2 596 ochorení s chorobnosťou 
640,7/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine       
0 – 5-ročných detí. 
          Zo všetkých ARO bolo hlásených 95 CHPO s chorobnosťou  22,6/100 000 obyvateľov (predchádzajúci 
týždeň 108 CHPO s chorobnosťou 26,7/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo k poklesu chorobnosti 
v porovnaní s predchádzajúcim k.t. Z celkového počtu hlásených komplikácií – 47, boli najviac hlásené  
sinusitídy (34). 
 
Úmrtie na chrípku – nebolo hlásené. 
 
 
Epidémie:   0 
 
 
Vírusové hepatitídy:  
 
 
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou hlási: 
- ochorenie na VHA (dg. B15) u 28 ročného muža z obce Čičava ( 4. prípad v rodine), zistené v rámci ZZD, 
anikterická forma, bezpríznaková, zvýšené HT. 
V obci Čičava v čase od 29. 6. do 14.7. 2010  ochorelo spolu 6 osôb na VHA - z nich  2 deti (6 a 7 ročné) boli z 
rómskej osady a ďalšie 4 ochorenia sú z nerómskej rodiny vo veku 18 - 54 rokov. Zatiaľ sa spoločný faktor 
prenosu nedokázal. 
 
 
RÚVZ so sídlom v Poprade hlási: 
- ochorenie na akútnu VHB (dg. B169)  u 23 - ročnej Rómky z obce Jánovce. Očkovaná proti VHB nebola. 
Protiepidemické opatrenia v rodine vykonané. Menovaná v anamnéze udáva v poslednom období opakovaný 
pobyt vo Švajčiarsku u priateľa albánskej národnosti. Parenterálne zákroky neudáva.   V roku 2005 - pôrod.  
 
 
Iné informácie:  
 
RÚVZ so sídlom vo Svidníku hlási: 
 
           Dňa 9.7.2010 bolo hlásené riaditeľom  Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku 
laboratórne potvrdené inf. ochorenie u hovädzieho dobytka -  Antrax (sneť slezinová) v súkromnom chove HD v 
Soboši, okres Svidník. Z celkového počtu 115 ks  uhynulo 10 ks dobytka – laboratórne potvrdený  - Bac. 
anthracis. Zachytených spolu 15 kontaktov ( 6 ošetrovateľov dobytka, 9 vet. lekárov zo Svidníka a Prešova).     
U kontaktov sa neprejavili žiadne klinické príznaky ochorenia,  všetci ostávajú pod lekárskym dohľadom a  
nariadenou ATB liečbou.  
Dňa 14.7.2010 boli odobraté na vyšetrenie tieto vzorky: 3 povrchové vody z pravdepodobného zdroja nákazy, 2 
pitné vody s IZ - studne v blízkosti pravdepodobného zdroja nákazy a 1 pitná voda s HZ - vrt. Výsledky 
vyšetrených  vzoriek boli negatívne.  
Nariadené protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy sa  realizujú v plnom rozsahu, v šetrení sa aj naďalej 
pokračuje, ďalšie údaje budú doplňované priebežne.      
 
           Dňa 15. 7.2010  o 15,00 hod. bol  Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou vo Svidníku hlásený 
úhyn 1 ks hov. dobytka u SHR z obce Štefurov, okr. Svidník. V chove má ešte 2 kravy, 1 telnú jalovicu a 3 ks 
teliat. Veterinárny. lekár ráno odobral materiál z uhynutého zvieraťa na laboratórne vyšetrenie (ucho) a poobede  



už hlásený lab. v Dolnom Kubíne pozit. nález - Bac. anthracis. Pri šetrení v ohnisku nákazy bolo zistené, že 
majiteľ chovu predával prebytok mlieka a mliečnych výrobkov susedom a príbuzným. Bolo zachytených spolu 
18 kontaktov ( majiteľ s manželkou ako ošetrovatelia HD a 16 osôb, ktoré konzumovali mlieko a ml. výrobky). 
U všetkých kontaktov nariadený lekársky dohľad s ATB liečbou. Ani u jednej kontaktnej osoby zatiaľ 
nepozorované klinické príznaky ochorenia. 
Protiepidemické opatrenia v ohnisku nákazy vykonané v plnom rozsahu, v šetrení sa pokračuje, ďalšie údaje 
budú doplňované . 
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