
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 43. k. t. 2010 
 

 
 
 
ARO a CHPO  
 

Vo výskyte ARO v rámci Prešovského kraja v porovnaní s predchádzajúcim k.t. došlo k miernemu 
poklesu chorobnosti. V tomto k. t. bolo hlásených 6 872 ARO s chorobnosťou 1 355,2/100 000 obyvateľov 
v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň  6 363 ochorení 
s chorobnosťou 1 411,1/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 – 5-ročných detí. 

Zo všetkých ARO bolo hlásených 541 CHPO s chorobnosťou  106,7/100 000 obyvateľov 
(predchádzajúci týždeň 667 CHPO s chorobnosťou 147,9/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo k poklesu 
chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim k.t. Z celkového počtu hlásených komplikácií – 206, boli najviac 
hlásené  sinusitídy (146). 

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO bol v 43. k. t. 2010 v Prešovskom kraji prerušený vzdelávací 
proces v 1 kolektívnom zariadení:  1 ZŠ - okres Kežmarok. 
 
Úmrtie na chrípku – nebolo hlásené. 
 
 
Epidémie:   
 
RÚVZ so sídlom v Poprade hlási: 
- 5 ochorení na VHA (dg. B15) u rodinných príslušníkov (3 deti školského veku, 2 dospelí) z mesta Kežmarok. 
Deti očkované proti VHA 1 dávkou očkovacej látky (1 ochorenie vzniklo na 19-ty deň a 2 ochorenia na 25-ty 
deň po očkovaní Havrixom). Od 23.9.2010 do 27.10.2010 zaznamenaných spolu 10 ochorení v rodine. Jedná sa 
o ochorenia u osôb z majoritnej skupiny obyvateľstva, ktoré žijú v nižšom hygienickom štandarde. 
Protiepidemické opatrenia vykonané v rodine a v 2 ZŠ v meste Kežmarok. Lekársky dohľad a následné 
očkovanie bolo nariadené 152 kontaktom (u dospelých osôb v prípade negativity anti HAV IgM a anti HAV 
IgG). 
 
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou hlási: 
- v čase od 9.6.2010 do 11.10.2010 výskyt potvrdených ochorení na VHA (dg. B15)  u 3 detí a 1 dospelej osoby 
z bytového domu pre sociálne slabšie rodiny vo Vranove n.T. V bytovom dome sú veľmi zlé hygienické 
podmienky bývania - bez tepla a teplej vody. Všetky deti navštevujú Špeciálnu internátnu školu vo Vranove n.T. 
V oboch zariadeniach boli vykonané protiepidemické opatrenia - nariadené očkovanie - 1-15 ročných detí v 
bytovom dome a detí a personálu Špeciálnej internátnej školy. Zároveň bolo nariadené vykonanie priebežnej a 
záverečnej dezinfekcie v oboch objektoch a Mestskému bytovému podniku zabezpečiť teplú vodu v bytovom 
dome. LD bude trvať do 2.12.2010. 
 
 
Vírusové hepatitídy:  
 
Viď ochorenia na VHA (dg. B15) spomínané v časti epidémie. 
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