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

- v okrese Prešov bolo v mesiaci jún hlásených 13 ochorení na salmonelózu s 
chorobnosťou 7,76/100 000 obyvateľov, čo predstavuje nárast chorobnosti oproti 
minulému mesiacu, kedy bolo hlásených 8 ochorení s chorobnosťou 4,77/100 000 
obyvateľov.  Bezpríznakové vylučovanie salmonel nebolo zaznamenané. V minulom 
mesiaci bolo zaznamenané 1 vylučovanie salmonel s chorobnosťou 0,60/100 000 
obyvateľov.  
V okrese Sabinov bolo hlásených 15 ochorení s chorobnosťou 25,97/100 000 
obyvateľov, čo predstavuje nárast chorobnosti oproti minulému mesiacu, kedy bolo 
hlásených 6 ochorení s chorobnosťou 10,39/100 000 obyvateľov. Bezpríznakové 
vylučovanie salmonel nebolo zaznamenané. V minulom mesiaci bolo zaznamenané 1 
vylučovanie salmonel s chorobnosťou 1,73/100 000 obyvateľov.  

 
-           miernym nárastom chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov, kde bolo  
            hlásených 15 ochorení s chorobnosťou 8,95/100 000 obyvateľov, čo predstavuje nárast  

chorobnosti oproti minulému mesiacu, kedy bolo hlásených 7 ochorení 
s chorobnosťou 4,18/100 000 obyvateľov. Zvýšený počet ochorení bol spôsobený 
epidemickým výskytom, ktorý je bližšie popísaný v časti epidémie. 
V okrese Sabinov bol zaznamenaný pokles chorobnosti. Hlásených bolo 5 ochorení 
s chorobnosťou 8,66/100 000 obyvateľov, v minulom mesiaci 7 ochorení 
chorobnosťou 12.12/100 000 obyvateľov. 
Bezpríznakové vylučovanie šigel v okrese Prešov a Sabinov nebolo zaznamenané. 
 

- vzostupom chorobnosti na kampylobakteriózy v okrese Prešov, kde bolo hlásených  
66 ochorení s chorobnosťou 39,38/100 000  obyvateľov, minulý mesiac 36 ochorení     
s chorobnosťou 21,48/100 000 obyvateľov. V okrese Sabinov bol zaznamenaný nárast 
chorobnosti. Hlásených bolo 22 ochorení s chorobnosťou 38,09/100 000 obyvateľov, 
minulý mesiac 10 ochorení s chorobnosťou 17,32/100 000 obyvateľov. 
 



- v skupine vírusových gastroenteritíd – poklesom chorobnosti na rotavírusovú 
enteritídu v okrese Prešov,  kde bolo hlásených 8 ochorení s chorobnosťou    
4,77/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 11 ochorení s chorobnosťou 6,56/100 000  
obyvateľov. 
V okrese Sabinov sme zaznamenali nárast chorobnosti. Hlásených bolo 5 ochorení 
s chorobnosťou 8,66/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 2 ochorenia s chorobnosťou 
3,46/100 000 obyvateľov. 
 
V prípade ochorení na adenovírusovú enteritídu nedošlo k zmenám vo výskyte 
chorobnosti v okrese  Prešov, kde bolo hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 0,60/100 
000 obyvateľov, rovnako ako minulý mesiac taktiež 1 ochorenie s chorobnosťou 
0,60/100 000 obyvateľov.  
V okrese Sabinov sme nezaznamenali  žiadne ochorenie, rovnako ako minulý mesiac.  
 
V prípade gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk bolo v okrese Prešov 
zaznamenané 1 ochorenie s chorobnosťou 0,60/100 000 obyvateľov, rovnako ako 
minulý mesiac hlásené taktiež 1 ochorenie s chorobnosťou 0,60/100 000 obyvateľov. 
V okrese Sabinov  bola zaznamenaná nulová chorobnosť, rovnako ako minulý mesiac.  

 
-          v skupine vírusových hepatitíd  bola v okrese Prešov a Sabinov rovnako ako minulý  
           mesiac hlásená nulová chorobnosť na vírusové hepatitídy. 
 
Ďalšie ochorenia v okrese  Prešov:  
 
A37.0 – Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis – 1 ochorenie zaznamenané u 46-ročnej  
              ženy z Prešova. V klinickom obraze prítomný suchý dráždivý kašeľ, ktorý pretrvával  
              1 mesiac. Liečba - ATB - Fromilid UNO 500 - tabl., Zinat - tabl.  
              Výsledky sérologického vyšetrenia – 30. 05. 2012  
              Bordetella pertussis - pozit., toxín IgA - 16.80 - slabo pozit., toxín IgG - 36.40-pozit. 
              Očkovaná v roku 1973 očkovacou látkou ALDITEPERA. 
 
Epidémie 
 

V mesiaci jún bol v okrese Prešov zaznamenaný epidemický výskyt ochorení na 
bacilárnu dyzentériu spôsobenú Shigellou flexneri u obyvateľov žijúcich v prostredí s nízkym 
hygienickým štandardom v osade pri obci Malý Slivník, kde nie je k dispozícii verejná 
studňa, ani verejný vodovod ani verejná kanalizácia.  

Ochorenia boli hlásené na RÚVZ oddelenie epidemiológie v čase od  12. 06. 2012 do 
21. 06. 2012 z laboratória Synlab slovakia s.r.o. v Prešove.  
Z celkového počtu 624 exponovaných rómskych obyvateľov v osade ochorelo 9 osôb z toho 7 
detí a 2 dospelí. Ochorenia vznikli v čase od 08. 06. 2012 do 16. 06. 2012. Všetci chorí boli 
hospitalizovaní na Infekčnom oddelení FNsP  J.A. Reimanna v Prešove.  
V klinickom obraze dominovali hnačky s prímesou krvi, slabosť, nauzea, zvracanie, bolesti 
brucha - kŕče, TT 38,5°C-39°C. V čase vykonávania protiepidemických opatrení v rodinách 
chorých nebolo možné zistiť faktor prenosu infekcie, nakoľko sa jednoznačne nedalo 
dokázať, či bola osada v inkriminovanom čase zásobovaná vodou z cisterny alebo z vlastných 
vodných zdrojov, kde jej kvalita nie je známa.  

Na základe uvedených zistení nie je možné sa jednoznačne vyjadriť k situácii 
v zásobovaní vodou pre pitné účely v rómskej osade. Podľa potreby sú rómski obyvatelia 
v priebehu roka zásobovaní aj pitnou vodou dovážanou v cisternách z Poľnohospodárskeho 
družstva Tulčík.  



Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci jún bol v okrese 
Prešov zaznamenaný pokles chorobnosti v skupine ARO a taktiež pokles chorobnosti v 
skupine CHPO v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. 
Hlásených bolo 1 318 ARO s chorobnosťou 13 713,4/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 2 514 ARO s chorobnosťou 18 164,9/100 
000 obyvateľov). 
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 23 CHPO s chorobnosťou 239,3/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 95 CHPO s chorobnosťou 686,4/100 000 obyvateľov. Najvyššia 
vekovo-špecifická chorobnosť u ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5-ročných,  
u CHPO vo vekovej skupine 6 – 14-ročných.  Hlásených  bolo 5 komplikácií – 5 sinusitíd.   
 
 
Nozokomiálne nákazy: 

Oddelenie                                               Diagnóza                                                               Počet 
_______________________________________________________________________ 
ARO     A41.4 - 1, J15 – 4, N34 – 3,                                     8 
Hematologické    A41.1 - 2, A41.5 – 1, J02 – 4,N30 – 4,T81.4 – 1,   12                                         
Neurologické oddelenie                     N34 – 1,                                                                   1 
Psychiatrické                                      L89 - 1,                                                                    1     
Traumatologické                                T81.4 – 1,                                                                 1 
             
Spolu                                          23      
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci jún bol v okrese 
Sabinov zaznamenaný pokles chorobnosti v skupine ARO a pokles chorobnosti aj v skupine 
CHPO v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. 
Hlásených bolo 1 481 ARO s chorobnosťou 9 947,0/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 2 321 ARO s chorobnosťou                        
14 614,5/100 000  obyvateľov. 
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 158 CHPO s chorobnosťou 1 061,2 obyvateľov, 
minulý mesiac 286 CHPO s chorobnosťou 1 800,8/100 000  obyvateľov.  
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a CHPO bola zaznamenaná vo vekovej 
skupine  0 - 5-ročných detí. 
Hlásených bolo 81 komplikácií - najviac sinusitíd – 38. 
 
 
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 oddelenia epidemiológie 
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