
Aktuálna  epidemiologická situácia v Prešovskom kraji za 35. kalendárny týždeň 2010 
 
 

ARO a CHPO  
 
     Vo výskyte ARO v rámci Prešovského kraja v porovnaní s predchádzajúcim k.t. došlo k 
miernemu nárastu chorobnosti. V tomto k. t. bolo hlásených 2076 ARO s chorobnosťou  523,8/100 000 
obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň  2132 
ochorení s chorobnosťou 513,0/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola 
zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí. 

Zo všetkých ARO bolo hlásených 119 CHPO s chorobnosťou  30,0/100 000 obyvateľov 
(predchádzajúci týždeň 115 CHPO s chorobnosťou 27,7/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo taktiež 
k miernemu nárastu chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim k.t. Z celkového počtu hlásených komplikácií – 
61, boli najviac hlásené  sinusitídy (33). 
 
 
Úmrtie na chrípku – nebolo hlásené. 
 
 
Epidémie: 
 
  RÚVZ  so sídlom vo Vranove n /T hlási - 
 - 4 ochorenia na VHA (dg B15) : 1 ochorenie u 35 ročného muža z Vranova nad Topľou.  Ďalšie 3 ochorenia 
boli zistené v rámci LD  v rodine - u manželky, syna a svokra chorého.  
U všetkých boli zistené anti HAV pozitívne protilátky.  U svokra bolo ochorenie stanovené ako st. post VHA, 
preto nebol izolovaný na inf. oddelení. Manželka aj syn boli proti VHA v rámci nariadeného LD očkovaní, 
ochorenie u nich vzniklo 3. a 7. deň po očkovani. 
 
 
 Vírusové hepatitídy:  
 
 
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni hlási : 
-1  sporadické, laboratórne potvrdené ochorenie na VHA (dg. B15)  u 22 ročného muža z obce Nová Ľubovňa, 
hráča Hokejového klubu Zvolen, neočkovaný. Protiepidemické opatrenia  v rodine vykonané.  
 
RÚVZ so sídlom vo Vranove n/T hlási : 
2 prípady ochorenia na VHA (dg.B15): 
 -1 ochorenie u 9 ročného chlapca (4. prípad v rodine) z Vranova n.T -  rodinný výskyt 
 -1 ochorenie u 2 ročného chlapca (5. prípad v osade) z rómskej osady Pod Šibeňou, Hanušovce n.T. -   dieťa dňa 
11.8.2010 očkované Havrixom.  
V rodinách vykonané pritiepidemické opatrenia ( LD+ očkovanie). 
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