
Akútna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji za 46.  kalendárny týždeň 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 4 830 ARO s chorobnosťou 1 162,1/100 000 obyvateľov 
v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň  5 984 ochorení 
s chorobnosťou 1 305,1/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 – 5 ročných detí. 

Zo všetkých ARO bolo hlásených 418 CHPO s chorobnosťou 100,6/100 000 obyvateľov 
(predchádzajúci týždeň  514 CHPO s chorobnosťou 112,1/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo k poklesu 
chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim k.t. 
Z celkového počtu hlásených komplikácií – 130, boli najviac hlásené  sinusitídy (84). 
 
V 46 k.t. nebol v Prešovskom kraji z dôvodu hlásenia akútnych respiračných ochorení  prerušený výchovno - 
vzdelávací proces v žiadnom kolektívnom zariadení.  
 
RÚVZ so sídlom vo Svidníku  - vykonaný 1 nasofaryngeálny výter. 
 
Úmrtie na chrípku nebolo hlásené. 
 
 
Epidémie:   
 
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni  hlási epidemický výskyt ochorení - dg. B86. 
Dňa 11.11.2010 na oddelenie epidemiológie bolo kožnou lekárkou hlásené ochorenie - dg. B86 - u 2 pacientov -  
chovancov DSS Legnava (chovanci s mentálnym postihnutím). 15.11.2010 bolo epidemiologickým šetrením na 
mieste zistených 14 prípadov po preliečení  5 aktuálnych ochorení u chovancov z celkového počtu 63 
exponovaných chovancov a 42 zamestnancov. Prameňom nákazy bol pravdepodobne pacient, ktorý bol 
hospializovaný v termíne od 2.1.2010 - 28.1.2010 na psychiatrickom oddelení FNsP v Prešove. Pacient po 
zlepšení zdravotného stavu bol prepustený do ambulantnej starostlivosti. V čase od 26.4.2010 - 29.6.2010 bol 
hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni v Plešivci (zo SRV zistené, že v čase od 19.4.2010 do 18.8.2010 tam 
prebiehala epidémia svrabu). Dňa 11.11.2010 bola vykonaná cielená kontrola v DSS. Formou rozhodnutia boli 
nariadené protiepidemické opatrenia. V šetrení sa pokračuje. 
 
 
Vírusové hepatitídy:  
 
RÚVZ so sídlom v Prešove hlási:  
1 ochorenie na VHB (dg. B16.9) u 9 mesačného rómskeho chlapca z Chminianskych Jakubovan. Jedná sa o 
anikterickú formu ochorenia. Proti VHB nebol očkovaný. Výsledky laboratórnych vyšetrení: HBsAg – reaktívne, 
anti HBc - negat, anti HBe - negat, HBeAg -1026. Protiepidemické opatrenia - súrodenci boli proti VHB 
zaočkovaní v rámci povinného očkovania. U rodičov bolo vykonané sérologické vyšetrenie, na základe ktorého 
bol u nich zistený stav po prekonanej VHB bez nosičstva HBsAg. 
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