
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 33, 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 1 895 ARO s chorobnosťou  468,6/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 1 916 ochorení s chorobnosťou 486,4/100 
000 obyvateľov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5-ročných 
detí. 

Zo všetkých ARO bolo hlásených 67 CHPO s chorobnosťou  16,6/100 000 obyvateľov (predchádzajúci 
týždeň 130 CHPO s chorobnosťou 33,0/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo k poklesu chorobnosti 
v porovnaní s predchádzajúcim k.t. Z celkového počtu hlásených komplikácií – 76, boli najviac hlásené  a 
sinusitídy (30). 
 
 
Úmrtie na chrípku – nebolo hlásené. 
 
 
Epidémie:   
 
RÚVZ so sídlom v Poprade hlási: 
 
Alimentárne ochorenie (dg. A09) u účastníkov (deti z Lotyšska) v zariadení cestovného ruchu Hotela Rysy -  
Tatranská Štrba, ubytovaných a stravovaných (polopenzia)v tomto zariadení v čase od 11.8.do 15.8.2010.  
Z celkového počtu exponovaných 39 osôb (32 deti, 7 dospelých), ochorelo 17 osôb. Ochorenia vznikli z 
13.8.2010 na 14.8. 2010 vo večerných hodinách. V nočných hodinách sa zdravotný stav zhoršil (u 3 účastníkov - 
zvracanie a hnačky). Počas pobytu v zariadení chorí boli ošetrení lekárom LSPP dňa 14.8.2010 v ranných 
hodinách a následne prevezení na ošetrenie na detské oddelenie Nemocnice Poprad, z ktorých 11  bolo 
hospitalizovaných na tomto oddelení. U chorých z klinických príznakov prevládala dehydratácia organizmu, u 
niektorých zvýšená teplota, u 3 hnačky a zvracanie. Od 3 chorých bol odobratý materiál (výtery z konečníka) na 
mikrobiologické vyšetrenie. Výsledky vyšetrení  boli negatívne. Po zlepšení zdravotného stavu boli chorí  
15.8.2010 prepustení cca o 15,00 hod. a následne odcestovali do Lotyšska. 
Účastníci v rámci pobytu absolvovali dňa 12.8.2010 a 13.8.2010 celodenný výlet na kúpalisko Vrbov, Spišský 
hrad a mesto Levoča. Vzhľadom k tomu, že žiadny ošetrujúcii lekár počas víkendu epidémiu nehlásil na RÚVZ, 
epidemiologické šetrenie sa začalo až 16.8.2010. Pri šetrení epidémie bolo odobraných 5 sterov z kuchynskej 
prevádzky. Nakoľko sa jednalo o oneskorené šetrenie epidémie nebolo možné odobrať vzorky hotových 
pokrmov. U zamestnancov stravovacej časti prevádzky, ktorí v týchto dňoch pracovali, bol nariadený odber  
biologického materiálu (výtery z konečníka) na mikrobiologické vyšetrenie. Vo vyšetrovaní sa pokračuje. 
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