
II.  CHARAKTERISTIKA  EPIDEMIOLOGICKEJ  SITUÁCIE                     

V OKRESE  PREŠOV  V  ROKU 2007 
 

 

1. Alimentárne nákazy 
 

                 V tejto skupine ochorení došlo k miernemu poklesu chorobnosti na salmonelózy.  
V roku 2007 bolo  hlásených 373 ochorení s chorobnosťou 227,80/100 000 obyvateľov.  
Najviac ochorení vzniklo u 0- ročných  a 1 - 4 ročných detí. Najčastejšie sa ochorenia 
vyskytovali v mesiacoch júl a august. Ochorenia najviac spôsobila Sal. enteritidis - 84,6 %. 
Zaznamenali sme len 1 menšiu epidémiu, kde ochorelo 9 osôb.  
V anamnéze chorých naďalej pretrvávala konzumácia nedostatočne tepelne spracovaných 
vajec a vaječných jedál. 
 
Ochorenie na brušný týfus  sme  neevidovali. 
Zachytené bolo 1 nosičstvo paratýfusu B u študenta s negatívnou epidemiologickou 
anamnézou. 
 
Na bacilárnu dyzentériu  bolo hlásených 76 ochorení, čo je mierny nárast počtu prípadov. 
Chorobnosť bola 46,36/100 000  obyvateľov. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola 
u 0 - ročných a 1 - 4 ročných detí. Najviac ochorení vzniklo v mesiacoch január, september a 
október. Na etiológii sa podieľala Sh. sonnei – 26 krát   a  Sh. flexneri – 47 krát. Výskyt 
ochorení bol  sporadický.  
 
U iných bakteriálnych infekcií sme evidovali  422 ochorení s chorobnosťou 257,42/100 000 
obyvateľov, čo je  vzostup oproti minulému roku. Najvyššia vekovo – špecifická chorobnosť 
bola u 0 ročných a 1 – 4 ročných detí. Najviac  ochorení vzniklo v mesiacoch máj a august. V  
92,4 % bol pôvodcom ochorení  Campylobacter jejuni. V anamnéze prevažovala  konzumácia   
jedál z hydiny a mäsových výrobkov nedostatočne tepelne spracovaných ( rýchla príprava, 
grilovanie potravín a pod. ). 
Epidemické výskyty neboli zaznamenané. 
 
U iných bakteriálnych otráv potravinami  pretrvávala nízka chorobnosť aj v tomto roku. 
  
Ďalšie ochorenia pravdepodobne infekčného pôvodu -   v  tejto skupine chorôb sme 
evidovali 1 epidemický výskyt vo FNsP Prešov, geriatrické odd. Jednalo sa o ochorenia 
nozokomiálneho charakteru. 
 
 
2.  Vírusové hepatitídy 
 
                V roku 2007 sme nezaznamenali žiadne ochorenie na vírusovú hepatitídy A. 
Na vírusovú hepatitídu B sme evidovali 1 ochorenie, nízka chorobnosť naďalej pretrváva.   
 
Na nešpecifikovanú vírusovú hepatitídu - ochoreli 3 osoby, čo je pokles oproti minulému 
roku.  



Zaznamenali sme  4  chronické  vírusové  hepatitídy,  z toho 1 typu B a 3 typu C, čo je pokles 
v porovnaní s minulým rokom. 
Evidovali sme 2 nosičov HBsAg. 
 
 
3. Respiračné infekcie 
 
                Naďalej pretrvávala priaznivá situácia vo výskyte diftérie, ružienky, osýpok a 
čierneho kašľa,  u ktorých sme neevidovali žiadne ochorenie. Chorobnosť na ovčie kiahne sa  
zvýšila. Hlásených bolo 141 ochorení s chorobnosťou 86,10/100 000 obyvateľov.  
 
U  ochorení   na  chrípku a ARO  sme zaznamenali vzostup ochorení. Spolu bolo hlásených 
45 911 ochorení. Zvýšená chorobnosť bola  evidovaná do 5 K.T., v 3 základných školách bola 
prerušená školská dochádzka.  
 
 
4. Neuroinfekcie 
 
                V roku 2007 nedošlo k podstatným zmenám v chorobnosti na túto skupinu 
ochorení. Zaznamenali sme 1  meningokokovú meningitídy, 1 bakteriálnu meningitídu a             
 4 vírusové meningoencefalitídy.  
 
 
5. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou 
 
                Evidovali sme 9 ochorení na  Lymeskú chorobu, 2 ochorenia na  toxoplazmózu,     
1 - toxocarózu,  1- hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom a 22 - poranení 
zvieraťom.  
 
 
6.  Nákazy kože a slizníc 
    
                 V tejto skupine ochorení bolo hlásených  26 ochorení na svrab,  minulý rok 15 
ochorení, čiže bol vzostup prípadov. 
 
 
7. Iné infekcie - nezaradené 
 
                 Evidovali sme 5 septických ochorení. Zaznamenali sme ochorenie na Legionársku 
chorobu.  
 
 
 
 
 


