
Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 18. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 530 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 839,4/100 000 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 5,19%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1 913,3/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3,2% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 83 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 131,5/100 000 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 63,04%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných  (280,6/100 000). 

V 18. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom 
zariadení.  

Ochorenia hlásilo 69% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 83% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 18. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 3 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo 
Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote platí zákaz návštev na internom oddelení nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 228 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 648,0/100 000 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 klesla o 7,02%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1 601,9/100 000 obyvateľov.   

 
Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO.  
V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 20 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 

CHPO), t.j. chorobnosť bola 56,8/100 000 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 45,95%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo 
vekovej skupine 20 - 59 ročných (86,6/100 000). 

V 18. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 88% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 94% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 18. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené 0 prípady na ochorenie COVID-19. Výskyt ochorenia 

sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením v Nemocnici s 
poliklinikou Revúca sú návštevy naďalej povolené len v obmedzenom režime - dvakrát do týždňa na všetkých 
oddeleniach nemocnice. 

   
 
 

Oddelenie Epidemiológie 
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 17. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 17. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 559 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 749,1/100 000 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 38,30%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2 142,9/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,4% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 17. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 54 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 72,4/100 000 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 58,40 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo 
vekovej skupine 0-5 ročných  (172,2/100 000). 

V 17. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom 
zariadení.  

Ochorenia hlásilo 92% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 93% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 17. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo 
Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote platí zákaz návštev na internom oddelení nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 17. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 212 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 729,4/100 000 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 20,60%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1 548,5/100 000 obyvateľov.   

 
Priebeh ochorení bol komplikovaný v 2,4% prípadov zo všetkých ARO.  
V 17. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 37 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 

CHPO), t.j. chorobnosť bola 127,3/100 000 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 2,64%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (175,5/100 000). 

V 17. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 75% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 76% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 17. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené 0 prípady na ochorenie COVID-19. Výskyt ochorenia 

sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením v Nemocnici s 
poliklinikou Revúca sú návštevy naďalej povolené len v obmedzenom režime - dvakrát do týždňa na všetkých 
oddeleniach nemocnice. 
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Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 16. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 16. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 906 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1578,4/100 000 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 16,89%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3903,2/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,3% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 16. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 130 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 226,5/100 000 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 88,40 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 15 - 19 ročných  (568,9/100 000). 

V 16. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom 
zariadení.  

Ochorenia hlásilo 77% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 69% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 16. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 5 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo 
Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote platí zákaz návštev na internom oddelení nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 16. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 267 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 969,7/100 000 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 9,50%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 15 - 19 ročných, kde dosiahla hodnotu 1884,4/100 000 obyvateľov.   

 
Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO.  
V 16. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 38 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 

CHPO), t.j. chorobnosť bola 138,0/100 000 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 23,69%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (196,9/100 000). 

V 16. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 75% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 16. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené 0 prípady na ochorenie COVID-19. Výskyt ochorenia 

sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením v Nemocnici s 
poliklinikou Revúca sú návštevy naďalej povolené len v obmedzenom režime - dvakrát do týždňa na všetkých 
oddeleniach nemocnice. 
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Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 15. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 15. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 753 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1405,6/100 000 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 8,06%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3648,1/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,9% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 15. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 68 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 126,9/100 000 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 50,37 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  (229,6/100 000). 

V 15. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom 
zariadení.  

Ochorenia hlásilo 69% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 66% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 15. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 11 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo 
Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote platí zákaz návštev na internom  a psychiatrickom oddelení nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 15. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 295 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1483,5/100 000 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 23,39%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2803,4/100 000 obyvateľov.   

 
Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO.  
V 15. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 29 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 

CHPO), t.j. chorobnosť bola 145,8/100 000 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 3,45%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (190,1/100 000). 

V 15. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 50% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 15. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené 2 prípady na ochorenie COVID-19. Výskyt ochorenia 

sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením v Nemocnici s 
poliklinikou Revúca sú návštevy naďalej povolené len v obmedzenom režime - dvakrát do týždňa na všetkých 
oddeleniach nemocnice. 
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Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 14. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 14. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 819 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1476,0/100 000 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 klesla o 14,25%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 4657,6/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 2,4% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 14. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 137 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 246,9/100 000 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 16,13 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  (1148,0/100 000). 

V 14. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom 
zariadení.  

Ochorenia hlásilo 54% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 76% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 14. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 15 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo Všeobecnej 
nemocnici v Rimavskej Sobote platí zákaz návštev na internom  a psychiatrickom oddelení nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 14. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 226 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 923,4/100 000 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 38,59%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2162,6/100 000 obyvateľov.   

 
Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO.  
V 14. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 28 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 

CHPO), t.j. chorobnosť bola 114,4/100 000 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 63,16%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (142,6/100 000). 

V 14. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 50% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 14. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené 2 prípady na ochorenie COVID-19. Výskyt ochorenia 

sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením v Nemocnici s 
poliklinikou Revúca sú návštevy naďalej povolené len v obmedzenom režime - dvakrát do týždňa na všetkých 
oddeleniach nemocnice. 

   
 
 

Oddelenie Epidemiológie 
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 13. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 13. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 988 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1721,3/100 000 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 7,36%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 4362,4/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3,1% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili otitídy. 

V 13. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 169 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 294,4/100 000 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 14,39 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  (969,4/100 000). 

V 13. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v jednom školskom zariadení.  

Ochorenia hlásilo 69% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 72% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 13. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 12 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v dvoch domovoch dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo Všeobecnej 
nemocnici v Rimavskej Sobote naďalej platí zákaz návštev na internom oddelení nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 13. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 368 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1503,6/100 000 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 4,35%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 15 - 19 ročných, kde dosiahla hodnotu 2398,3/100 000 obyvateľov.   

 
Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,9% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 

patrili sinusitídy. 
V 13. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 76 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 

CHPO), t.j. chorobnosť bola 310,5/100 000 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 3,93%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (370,4/100 000). 

V 13. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v jednom školskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 63% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 65% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 13. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 8 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme nezaznamenali ani v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením v Nemocnici 
s poliklinikou Revúca sú návštevy povolené v obmedzenom režime - dvakrát do týždňa na všetkých oddeleniach 
nemocnice. 
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Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 12. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 12. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1102 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), 
t.j. chorobnosť bola 1858,0/100 000 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 21,89%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 5969,6/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,2% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 12. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 204 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 343,9/100 000 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 18,96 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 6 - 14 ročných  (1679,2/100 000). 

V 12. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani v školskom 
zariadení. 

Ochorenia hlásilo 69% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 76% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 12. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 9 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo Všeobecnej 
nemocnici v Rimavskej Sobote naďalej platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 12. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 352 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1438,2/100 000 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 12,87%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 6 - 14 ročných, kde dosiahla hodnotu 2193,9/100 000 obyvateľov.   

 
Priebeh ochorení bol komplikovaný v 4,0% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 

patrili sinusitídy. 
V 12. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 73 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 

CHPO), t.j. chorobnosť bola 298,3/100 000 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 24,73%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (333,4/100 000). 

V 12. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom školskom ani predškolskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 63% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 65% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 12. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 12 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov. 
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Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 11. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 833 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1451,2/100 000 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 kleslá o 17,60%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2915,9/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 4,1% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 160 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 278,7/100 000 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  stúpla  o 43,74 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  (941,4/100 000). 

V 11. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v jednom predškolskom zariadení a v 
žiadnom školskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 77% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 69% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 11. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 13 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo Všeobecnej 
nemocnici v Rimavskej Sobote naďalej platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 404 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1650,7/100 000 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 7,28%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 15-19 ročných, kde dosiahla hodnotu 2192,7/100 000 obyvateľov.   

 
Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 

patrili sinusitídy. 
V 11. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 97 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 

CHPO), t.j. chorobnosť bola 396,3/100 000 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 40,0%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných (2192,7/100 000). 

V 11. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom školskom ani predškolskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 63% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 65% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 11. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 21 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov. 
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Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 10. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 10. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1112 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), 
t.j. chorobnosť bola 1761,2/100 000 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 8,74%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 5005,31/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 2,1% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 10. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 99 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 156,8/100 000 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 13,51 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 60 a viac ročných  (244,4/100 000). 

V 10. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom školskom ani predškolskom 
zariadení. 

Ochorenia hlásilo 77% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 79% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 10. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 23 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo Všeobecnej 
nemocnici v Rimavskej Sobote naďalej platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 10. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 398 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1530,5/100 000 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 klesla o 32,54%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2627,2/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,3% prípadov zo všetkých ARO.  
V 10. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 62 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 

CHPO), t.j. chorobnosť bola 238,4/100 000 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 29,03%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 60 a viac ročných  (303,9/100 000). 

V 10. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom školskom ani predškolskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 63% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 10. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 16  prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov. 
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Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 9. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 9. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 984 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1607,2/100 000 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 20,29%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3995,1/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,9% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 9. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 111 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 181,3/100 000 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 32,65 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 15 - 19 ročných  (596,0/100 000). 

V 9. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom školskom ani predškolskom 
zariadení. 

Ochorenia hlásilo 77% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 76% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 9. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 33 prípadov na ochorenie COVID-19. Nový výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením vo Všeobecnej 
nemocnici v Rimavskej Sobote naďalej platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 9. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 590 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 2268,8/100 000 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 18,89%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 6343,6/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO.  
V 9. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 44 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 

CHPO), t.j. chorobnosť bola 169,2/100 000 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 60,97%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 20 - 59 ročných  (224,1/100 000). 

V 9. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom školskom ani predškolskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 63% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 9. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 13  prípadov na ochorenie COVID-19. Nový výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov. 
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Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 8. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 8. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1273 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 2016,2/100 000 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 14,46%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 5280,8/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,1% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili otitídy. 

V 8. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 170 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 269,2/100 000 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 10,96 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  (1097,0/100 000). 

V 8. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v 3 školských zariadeniach. 

Ochorenia hlásilo 83% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 69% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 8. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 31 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v dvoch domovoch dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením bol vo Všeobecnej 
nemocnici v Rimavskej Sobote vydaný zákaz návštev na všetkých oddeleniach nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 8. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 813 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 2797,3/100 000 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 38,55%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 7475,6/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,1% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili pneumónie. 

V 8. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 126 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 433,5/100 000 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 21,94%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 6 - 14 ročných  (769,8/100 000). 

V 8. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení. 

Ochorenia hlásilo 75% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 76% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 8. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 7  prípadov na ochorenie COVID-19.  
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Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 7. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 7. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 957 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1724,8/100 000 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 poklesla o 12,03%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná 
vo vekovej skupine 15 - 19 ročných, kde dosiahla hodnotu 1185,1/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 4,2% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 7. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 133 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 239,7/100 000 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  stúpla o 10,93 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných  (1185,1/100 000). 

V 7. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom 
zariadení.  

Ochorenia hlásilo 62% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 72% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 7. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 32 prípadov na ochorenie COVID-19. Výskyt 

ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov. V súvislosti s uvedeným ochorením bol vo Všeobecnej 
nemocnici v Rimavskej Sobote vydaný zákaz návštev na všetkých oddeleniach nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 7. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 447 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1718,9/100 000 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 poklesla o 18,85%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná 
vo vekovej skupine 0 až 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2883,5/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,2% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili pneumónie. 

V 7. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 88 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 338,4/100 000 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 38,25%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 60 a viac ročných  (472,7/100 000). 

V 7. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací proces na jednej základnej škole. 

Ochorenia hlásilo 63% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých.  
 
V 7. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 5  prípadov na ochorenie COVID-19.  
   
 
 
       
  
 



Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za 
okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 6. kalendárny týždeň 2023: 

 
Okres Rimavská Sobota 

V 6. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1313 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1960,7/100 000 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 stúpla o 8,94%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 6053,1/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3,8% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 6. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 143 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 213,5/100 000 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  klesla o 9,61 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných  (615,7/100 000). 

V 6. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom 
zariadení.   

Ochorenia hlásilo 85% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 83% všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 6. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 8 prípadov na ochorenie COVID-19. Variant omikron 

má miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 
Vzhľadom na zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote bol 

vydaný zákaz návštev na všetkých oddeleniach nemocnice.  
 
Okres Revúca   

V 6. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 648 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 2118,1/100 000 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 39,81%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 6 až 14 ročných, kde dosiahla hodnotu 4690,9/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,6% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 6. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 64 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 209,2/100 000 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 53,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných  (600,7/100 000). 

V 6. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  
potrebné v okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací process. 

Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 6. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásený 1 prípad na ochorenie COVID-19. Variant 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 5. kalendárny týždeň 2023: 
 
Okres Rimavská Sobota 

V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 854 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola1785,4/100 000 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 19,011%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 5076,7/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,8% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili sinusitídy. 

V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 113 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 236,2/100 000 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 66,96 %. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO 
bola hlásená vo vekovej skupine 15-19 ročných  (933,1/100 000). 

V 5. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu vysokej chorobnosti na ARO a CHPO bolo 
potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v 3 školských zariadeniach, z toho v 2 
prípadoch v predškolských zariadeniach a v jednom prípade na základnej škole.  

Ochorenia hlásilo 69% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 55% všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 5. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené 3 prípady na ochorenie COVID-19. Variant omikron má 

miernejší priebeh, s čím súvisí nižší počet testovaných osôb. 
Vzhľadom na zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote bol 

vydaný zákaz návštev na chirurgickom, psychiatrickom, internom oddelení a ODCH.  
 
Okres Revúca   

V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 273 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 1274,8/100 000 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 57,01%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 6 až 14 ročných, kde dosiahla hodnotu 3175,4/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,8% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili otitídy a sinusitídy. 

V 5. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 21 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 98,1/100 000 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 89,47%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo 
vekovej skupine 60 a viac  ročných  (162,1/100 000). 

V 5. kalendárnom týždni 2023 uvádzame, že z dôvodu chorobnosti na ARO a CHPO nebolo  potrebné v 
okrese Revúca  prerušiť výchovno-vzdelávací process. 

Ochorenia hlásilo 50% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 59% všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 5. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásený 1 prípad na ochorenie COVID-19. Variant 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 4. kalendárny týždeň 2023: 
 
Okres Rimavská Sobota 

V 4. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1366  akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), 
t.j. chorobnosť bola 2204,5/100 000 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 klesla o 1,97%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 -  5 ročných kde dosiahla hodnotu 6234,5/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 49,0% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili pneumónie a sinusitídy. 

V 4. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 444 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 716,5/100 000 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 26,09%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných  (2749,9/100 000). 

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

Ochorenia hlásilo 85% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 69% všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 4. 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 4. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 840 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. 
chorobnosť bola 2964,9/100 000 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 1,7%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 až 5 ročných kde dosiahla hodnotu 10252,3/100 000 obyvateľov.  

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 49,9% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie 
patrili pneumónie a sinusitídy. 

V 4. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 264 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len 
CHPO), t.j. chorobnosť bola 931,8/100 000 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 23,43%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola 
hlásená vo vekovej skupine 0 - 5  ročných  ( 3487,9/100 000). 

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

Ochorenia hlásilo 75% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých.  
V 4. kalendárnom týždni 2023 sme mali 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 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 - 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. 

V 2. 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 
 
  
 


