
Aktuálna epidemiologická situácia v Prešovskom kraji v 9. k. t. 2011 
 
 

 
 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 7 737 ARO s chorobnosťou 1 588,4/100 000 obyvateľov 
v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 11 980 ochorení 
s chorobnosťou 2 244,6/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine  0-5  ročných detí. 

Zo všetkých ARO bolo hlásených 1 110 CHPO s chorobnosťou 227,9/100 000 obyvateľov 
(predchádzajúci týždeň 1 955 CHPO s chorobnosťou 366,3/100 000 obyvateľov), čo znamená, že došlo 
k poklesu chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim k.t. 
Z celkového počtu hlásených komplikácií – 237, boli najviac hlásené  sinusitídy (149). 
 
Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO bol v Prešovskom kraji prerušený výchovno -vzdelávací proces v 
1 kolektívnom zariadení : 
 
V okrese Poprad :  1 MŠ 
 
V tomto k.t. bol zrušený zákaz návštev vo Vranovskej nemocnici n.o. 
 
Úmrtie na chrípku nebolo hlásené. 
 
 
Epidémie:   
 
 
RÚVZ so sídlom v Poprade hlási : 
 
- 25.2.2011 v dopoludňajších hodinách nahlásil ošetrujúci lekár hromadný výskyt ARO u 25 osôb   (z 
exponovaných 118 klientov) a  úmrtie u 63 – ročnej klientky DSS Spišský Štvrtok. Obhliadajúci lekár nariadil u 
zomrelej pitvu, ktorou bezprostrednou príčinou bolo zlyhanie srdca následkom chronicky pretrvávajúcich 
poškodení srdcovo-cievneho systému (okrem základnej dg. Schizofrénia, mala diagnostikovanú hypertenziu, 
ischemickú chorobu srdca a  diabetes melitus). Pri pitve boli zistené rozsiahle sklerotické zmeny na koronárnych 
cievach.    
 - klinický obraz chorých klientov  – subfebrility, malátnosť, kašeľ, bolesť hlavy. Chorým bola nasadená ATB 
liečba. 
- ihneď po nahlásení bola zo strany RÚVZ so sídlom v Poprade vykonaná kontrola a nariadené príslušné 
protiepidemické opatrenia – izolácia chorých, zákaz návštev v zariadení, dezinfekcia priestorov a lekársky 
dohľad.  Pri kontrole boli odobraté 2 vzorky výterov z nosohltana od chorých na virologické vyšetrenie. 
V dňoch 26.2. – 28.2.2011 ochorelo 20 klientov, u ktorých malo ochorenie miernejší charakter. 
V DSS bolo 115 klientov očkovaných proti chrípke v sezóne 2010/11. 
 
4.3. - v 1 prípade (u chorej klientky - očkovanie 27.10.2010 - Vaxigrip č.š. G9790-2) z výterov potvrdený vírus 
chrípky A H1N1 - na základe telefonického zisťovania vo virologickom laboratóriu RÚVZ KE. 
 
 
 
 
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou hlási : 
 
Doplnenie údajov k epidémii A080 Penzion - do dnešného dňa bolo nahlásených 28 ochorení u klientov a 1 
ochorenie u opatrovateľky, z ktorých je 15 ochorení potvrdených aj mikrobiologicky. Nariadené protiepidemické 
opatrenia v zariadení sa vykonávajú. 
 
 
 
 



Vírusové hepatitídy:  
 
 
RÚVZ so sídlom vo Svidníku hlási : 
 
- 1 sporadické ochorenie u 55-ročnej ženy na VHA dg. B15. 
Pacientka  bez klinických príznakov, ochorenie  potvrdené serologicky.  
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