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Vec 
Epidemiologická situácia v okresoch  Prešov a Sabinov v mesiaci január 2012 
 
 
 
Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 
 
 

- miernym vzostupom chorobnosti na salmonelózu v okrese Prešov, kde bolo 
hlásených 9 ochorení s chorobnosťou 5,37/100 000 obyvateľov, minulý mesiac            
7 ochorení s chorobnosťou 4,18/100 000 obyvateľov. Bezpríznakové vylučovanie 
salmonel bolo v tomto mesiaci v okrese Prešov zaznamenané  v  2 prípadoch 
s chorobnosťou 1,19/100 000 obyvateľov.   
V okrese Sabinov bola hlásená nulová chorobnosť, minulý mesiac  boli hlásené           
4 ochorenia s chorobnosťou 6,93/100 000 obyvateľov. Bezpríznakové vylučovanie 
salmonel bolo zaznamenané  v 1 prípade  s chorobnosťou 1,73/100 000 obyvateľov.   
 

- v okrese Prešov bola hlásená nulová chorobnosť  na bacilárnu dyzentériu,  
predchádzajúci mesiac boli evidované  2 ochorenia s chorobnosťou 1,19/100 000 
obyvateľov.  
V okrese Sabinov bol zaznamenaný mierny nárast chorobnosti. Hlásené boli                
3 ochorenia s chorobnosťou 5,19/100 000 obyvateľov,  v mesiaci január  2 ochorenia 
s chorobnosťou 3,46/100 000 obyvateľov. 
Bezpríznakové vylučovanie šigel v okrese Prešov a Sabinov nebolo zaznamenané. 
 

- poklesom chorobnosti na kampylobakteriózy v okrese Prešov a miernym vzostupom 
chorobnosti v okrese Sabinov. V okrese Prešov bolo v mesiaci január hlásených        
13 ochorení s chorobnosťou 7,76/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 20 ochorení       
s chorobnosťou 11,93/100 000 obyvateľov. V okrese Sabinov bolo hlásených           
10 ochorení s chorobnosťou 17,32/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 9 ochorení        
s chorobnosťou 15,58/100 000 obyvateľov. 



- v skupine vírusových gastroenteritíd – miernym poklesom chorobnosti                        
na rotavírusovú enteritídu v obidvoch okresoch. V okrese Prešov, kde bolo 
hlásených 28 ochorení s chorobnosťou 16,70/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 31 
ochorení s chorobnosťou 18,49/100 000 obyvateľov. 
V okrese Sabinov sme zaznamenali 12 ochorení s chorobnosťou 20,78/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 13 ochorení s chorobnosťou 22,51/100 000 obyvateľov. 
 
V prípade ochorení na adenovírusovú enteritídu miernym vzostupom chorobnosti 
v okrese Prešov aj v okrese Sabinov. V okrese Prešov boli hlásené 4 ochorenia 
s chorobnosťou 2,39/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 3 ochorenia s chorobnosťou 
1,79/100 000 obyvateľov. 
V okrese Sabinov sme zaznamenali 2 ochorenia s chorobnosťou 3,46/100 000 
obyvateľov,  minulý mesiac 1 ochorenie s chorobnosťou 1,73/100 000 obyvateľov.  
 
V prípade gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk, došlo taktiež 
k miernemu vzostupu chorobnosti v obidvoch okresoch. V okrese Prešov boli hlásené 
2 ochorenie s chorobnosťou 1,19/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 1 ochorenie       
s chorobnosťou 0,60/100 000 obyvateľov. V okrese Sabinov sme evidovali                  
1 ochorenie s chorobnosťou 1,73/100 000 obyvateľov, minulý mesiac bola 
zaznamenaná nulová chorobnosť.  
 

- v okrese Prešov a Sabinov bola hlásená  nulová chorobnosť na vírusové hepatitídy. 
 
Ďalšie ochorenia v okrese  Prešov: 

 
 A37.0 -   Divý   kašeľ vyvolaný  Bordetella  pertussis    -   v   mesiaci  január   hlásené  1                 

    ochorenie     u   21-ročnej     ženy  z   Prešova.  V   klinickom   obraze    prítomný                                    
    dlhodobý dráždivý záchvatovitý  kašeľ.  

                Výsledky vyš.:  Bordetella Pertussis – toxín IgA   6,46 (negat.) 
                                          Bordetella Pertussis – toxín IgG 46,40 (silno pozit.) 
 
 
A39.0 -    Meningokoková    meningitída  -  ochorenie    u    0-ročného   rómskeho   dieťaťa          
                 z     Chminianskych   Jakubovian. V    klinickom   obraze   opakované     zvracanie,                  
                 TT: do  39°C . Ošetrené   na   LSPP -  vyklenutá  VF, príznaky  mening. dráždenia                         
                  neprítomné.    
               - hospitalizované na JIS KP FNsP J. A. Reimana Prešov 

Výsledky vyš.:  likvor - kultivačne: Neisseria meningitidis B 
                          hemokultúra - kultivačne: Neisseria meningitidis B 
 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci január bol v okrese 
Prešov zaznamenaný vzostup chorobnosti v skupine ARO aj v skupine CHPO v porovnaní 
s predchádzajúcim mesiacom. 
Hlásených bolo 3 200 ARO s chorobnosťou 12 240,9/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 2 542 ARO (chorobnosť 9 993,3/100 000 
obyvateľov). 
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 158 CHPO s chorobnosťou 604,4/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 83 CHPO s chorobnosťou 326,3/100 000 obyvateľov. Najvyššia 
vekovo-špecifická chorobnosť u ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5-ročných,  
u CHPO vo vekovej skupine 15 – 19-ročných.  
Hlásených  bolo 27 komplikácií – najviac  sinusitíd - 16.  



Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO nebol v mesiaci január v okrese Prešov prerušený 
výchovno-vzdelávací proces v žiadnom kolektívnom zariadení. 
 
 
Nozokomiálne nákazy: 
 

Oddelenie                                               Diagnóza                                                               Počet 
_______________________________________________________________________ 
ARO     A41.1 -1, B37.1 -4, J06 -7, J15.2 -1 
                                                           J15.5 – 3, J15.8 -5, K65 -1, N34 -5                                                             
                                                           T81.4 -1                                                                 28  
 
Pediatria     A08.0 -4, A08.2 -1                                                  5 
 
Gyn. – pôrodnícke                             T81.4 – 1, O86 -8, T80.1 -2                                  11                                                                                     
 
Klinická hematológia                         A04.7 -1                                                                  1             
 
Interné                                               N34 -1                                                                      1 
           
Neurologické                                     N34 -2                                                                     2 
 
Urologické                                         N10 -1, N34 -1                                                        2  
             
Spolu                                         50          
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
 
A40.3 – Septikémia vyvolaná Streptococcus pneumoniae  
 

- úmrtie u 62-ročného muža z obce Jakovany. Pacient prijatý  na JIS Interné odd.      
FNsP J.A. Reimana Prešov s dg. E10.7 - diabetes s mnohopočetnými komplikáciami, 
nekľudný, podchladený a zanedbaný (alkoholik), TT: 39,8°C.  
Stav aj napriek liečbe nezlepšený, pridružená pneumónia. 

            Liečba ATB  - BITAMMON, MEGAMOX                       
            Výsledky vyšetrenia –  13. 12. 2011 – hemokultúra kultivačne - S. pneumoniae. 
            Proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam nebol očkovaný. 
 

- 1 ochorenie u  3-ročného chlapca zo Sabinova. Dieťa prijaté na KP FNsP J. A. 
Reimana Prešov ako akútna tonsillopharyngitída s febrilným priebehom, bronchitída, 
TT: 40°C, kašeľ, dýchanie zostrené, soplí, oropharynx prekrvený, tonzily červené, 
hypertrofické, ojedinelé povlaky, lymfatické uzliny reaktívne.  
Liečba ATB - SUPRAX 

            Výsledky vyšetrenia – 1. 12. 2011 – hemokultúra kultivačne – S. pneumoniae. 
            Proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam očkovaný riadne  3 dávkami.               
 
 



Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci január bol v okrese 
Sabinov zaznamenaný pokles chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom 
v skupine ARO aj CHPO. 
Hlásených bolo 1 888 ARO s chorobnosťou 10 461,5/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 1 796 ARO s chorobnosťou                          
10 573,7/100 000 obyvateľov.  
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 312 CHPO s chorobnosťou 1 728,8/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 370 CHPO s chorobnosťou 2 178,3/100 000 obyvateľov.  
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO aj CHPO bola  zaznamenaná vo vekovej 
skupine 0 – 5-ročných detí.   
Hlásených bolo 96 komplikácií - najviac sinusitíd - 47. 
Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO nebol v mesiaci január v okrese Sabinov prerušený 
výchovno-vzdelávací proces v žiadnom kolektívnom zariadení. 
 
Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:  0 
 
 
Dostane: 

- praktickí lekári pre dospelých 
- praktickí lekári pre deti a dorast 
- riaditeľ FNsP – e-mail 
- primár infekčného oddelenia – e-mail 
- primári lôžkových oddelení FNsP Prešov – e-mail 
- poliklinika Sabinov – e-mail 
- laboratórium Aliatros – e-mail 
- Poliklinika Sekčov – e-mail 
- RVPS Prešov – e-mail 
- epidemiológ FNsP Prešov – e-mail 
- RÚVZ v Prešovskom kraji – e-mail 
- RÚVZ Banská Bystrica – e-mail 
- vedúci odboru zdravotníctva – lekár PSK – e-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
       MUDr. Alena Ľaľová 
 vedúca odboru epidemiológie 
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