
Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení 
a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 
3. kalendárny týždeň 2023: 
 
Okres Rimavská Sobota 

V 3. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1210  akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), 
t.j. chorobnosť bola 2161,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných 
lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
kalendárnym týždňom stúpla o 20,51%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 -  5 ročných kde dosiahla hodnotu 4063,9/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 26,2% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili pneumónie a sinusitídy. 

V 3. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 318 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 568,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a 
všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 56,62%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných  (1271,0/100 000). 

Rovnako uvádzame, že z dôvodu chorobnosti ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese prerušiť výchovno-
vzdelávací proces v školských a predškolských zariadeniach.   

Ochorenia hlásilo 77% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 62% všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 3. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 7 prípadov na ochorenie COVID-19. Počet prípadov 

COVID-19 je potrebné brať s ,,rezervou”, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím 
súvisí nižší počet testovaných osôb. 
 
Okres Revúca   

V 3. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 807 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 3016,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov 
pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
kalendárnym týždňom stúpla  o 11,04%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 až 5 ročných kde dosiahla hodnotu 8561,2/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 36,7% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili pneumónie a sinusitídy. 

V 3. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 202 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 754,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a 
všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 7,17%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 0 - 5  ročných  ( 2800,9/100 000). 

Rovnako uvádzame, že z dôvodu chorobnosti ARO a CHPO bolo potrebné v okrese prerušiť  výchovno-
vzdelávací proces v jednom predškolskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 75% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 65% všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 3. kalendárnom týždni 2023 neboli hlásené  prípady na ochorenie COVID-19. Počet prípadov COVID-

19 je potrebné brať s ,,rezervou”, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší 
počet testovaných osôb. 
   

 
 
      Mgr. MUDr. Tatiana Majanová 

regionálna hygienička 
       Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

          so sídlom v Rimavskej Sobote 
 
  
 
 
 
 
 
 



Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení 
a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 
2. kalendárny týždeň 2023: 
 
Okres Rimavská Sobota 

V 2. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1004 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1793,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov 
pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
kalendárnym týždňom stúpla o 7,43 %. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0-5 ročných kde dosiahla hodnotu 3833,0/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 27.2 % prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili pneumónie a sinusitídy. 

V 2. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 203 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 362,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a 
všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 2,57 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných  (969,8/100 000). 

Rovnako uvádzame, že z dôvodu chorobnosti ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese prerušiť výchovno-
vzdelávací proces v školských a predškolských zariadeniach.   

Ochorenia hlásilo 77 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 62 % všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 2. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 6 prípadov na ochorenie COVID-19. Počet prípadov 

COVID-19 je potrebné brať s ,,rezervou”, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím 
súvisí nižší počet testovaných osôb. 
 
Okres Revúca   

V 2. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 855 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 2716,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov 
pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
kalendárnym týždňom klesla o 27,04 %. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 15 až 19 ročných kde dosiahla hodnotu 6578,4/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 37,8 % prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili pneumónie a sinusitídy. 

V2. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 256 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 813,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a 
všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 18,91 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 15 -19  ročných  ( 1922,3/100 000). 

Rovnako uvádzame, že z dôvodu chorobnosti ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese prerušiť výchovno-
vzdelávací proces v školských a predškolských  zariadeniach.   

Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71 % všeobecných lekárov pre 
dospelých.  

V 2. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené 4 prípady na ochorenie COVID-19. Počet prípadov COVID-
19 je potrebné brať s ,,rezervou”, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší 
počet testovaných osôb. 
   

 
 
      Mgr. MUDr. Tatiana Majanová 

regionálna hygienička 
       Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

          so sídlom v Rimavskej Sobote 
 
 
 
 
 
 
 



Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení 
a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 
1. kalendárny týždeň 2023: 
 
Okres Rimavská Sobota 

V 1. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1068 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1669,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov 
pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
kalendárnym týždňom stúplo o 60,11 %. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0-5 ročných kde dosiahla hodnotu 3425,1/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 33,7 % prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili pneumónie a sinusitídy. 

V 1. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 238 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 372,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a 
všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 96,27 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných  (1193,0/100 000). 

Rovnako uvádzame, že z dôvodu chorobnosti ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese prerušiť výchovno-
vzdelávací proces v školských a predškolských zariadeniach.   

Ochorenia hlásilo 92 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 69 % všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 1. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 5 prípadov na ochorenie COVID-19. Počet prípadov 

COVID-19 je potrebné brať s ,,rezervou”, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím 
súvisí nižší počet testovaných osôb. 
 
Okres Revúca   

V 1. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 655 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1981,7,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov 
pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim 
kalendárnym týždňom stúpla o 27,83 %. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 až 5 ročných kde dosiahla hodnotu 6522,8/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 45,0 % prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili pneumónie a sinusitídy. 

V 1. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 218 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 659,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a 
všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s 
predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 84,04 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 0 -5  ročných  (2400,8/100 000). 

Rovnako uvádzame, že z dôvodu chorobnosti ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese prerušiť výchovno-
vzdelávací proces v školských a predškolských  zariadeniach.   

Ochorenia hlásilo 88% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 82 % všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 1. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené 2 prípady na ochorenie COVID-19. Počet prípadov COVID-

19 je potrebné brať s ,,rezervou”, nakoľko ochorenie pri variante omikron má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší 
počet testovaných osôb. 
   

 
 
      Mgr. MUDr. Tatiana Majanová 

regionálna hygienička 
       Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

          so sídlom v Rimavskej Sobote 
 


