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Č.: 2010/5242-02/BE2/Pr                                                                    Prešov, 12.5.2010  
 
 
 
Vec:  Epidemiologická situácia za mesiac apríl 2010 v okresoch Prešov a Sabinov. 
 
         Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 
 

- nárastom chorobnosti na salmonelózy v obidvoch okresoch. V okrese Prešov bolo 
zaznamenaných 18 ochorení, minulý mesiac 8 ochorení, v okrese Sabinov 5 ochorení, 
minulý mesiac 4 ochorenia. 

 
- naďalej nulovou chorobnosťou na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov aj v okrese 

Sabinov.  
 
- poklesom chorobnosti na kampylobakteriózy v obidvoch okresoch. V okrese Prešov 

sme zaznamenali 18 ochorení, predchádzajúci mesiac 24 ochorení, v okrese Sabinov  
10 ochorení, minulý mesiac 21 ochorení. 

 
- u ochorení na vírusovú hepatitídu typu A nedošlo k výraznej zmene chorobnosti. 

V okrese Prešov sme zaznamenali 2 ochorenia u 10-ročného dievčaťa z Kendíc, 
ikterická forma ochorenia, proti VHA neočkovaná, ochorenie bez epidemiologickej 
súvislosti a u 2-ročného rómskeho chlapca z obce Červenica, ikterická forma 
ochorenia, proti VHA neočkovaný. Jedná sa o 2. prípad v rómskej osade Červenica. 
V rámci protiepidemických opatrení je  v obci Červenica nariadené mimoriadne 
očkovanie rómskych detí vo veku od 1 – 15 rokov. 
V okrese Sabinov  sme v mesiaci apríl zaznamenali 1 ochorenie na VHA bez 
epidemiologickej súvislosti u 4-ročného rómskeho dieťaťa z obce Torysa, anikterická 
forma ochorenia, proti VHA neočkovaná. V rámci protiepidemických opatrení bolo 
v obci Torysa nariadené mimoriadne očkovanie rómskych detí vo veku od 1 – 15 
rokov. 

 
- v skupine vírusových a iných špecifikovaných črevných infekcií sme zaznamenali 

pokles chorobnosti na rotavírusovú enteritídu v obidvoch okresoch.  V okrese Prešov 
bolo hlásených 8 ochorení, minulý mesiac 27 ochorení, v okrese Sabinov 6 ochorení, 
predchádzajúci mesiac 13 ochorení.  

 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Prešov: 
 
 
A35 -  Tetanus – 1 ochorenie u 82-ročného muža z Kapušian, okr. Prešov. V klinickom 

obraze prítomné sťažené prehĺtanie, sťažené dýchanie, potenie, slabosť, postupne  
trizmus tváre, dyspnoe, rozvoj respiračnej insuficiencie - pacient napojený na  
UPV, opistotonus. Laboratórne vyš. nerealizované, dg. stanovená na základe 
klinických príznakov. EA: 10 dní pred objavením sa klinických príznakov otvorená 



zlomenina ľavého zápästia. Údaje o očkovaní v zdravotnej dokumentácii  pacienta 
nie sú. Očkovaný až pri poranení - podaný Imovax D.T. adult. T.č. pacient 
v stabilizovanom stave, dýcha spontánne, pretrváva heprtonus svalstva.  

 
 
A39.0 - Meningokoková meningitída – 1 ochorenie u 7-mesačného rómskeho dieťaťa 

z obce Lesíček. V klinickom obraze TT 39°C, bolesti hlavy, malátnosť, prítomné 
príznaky meningeálneho dráždenia. Z likvoru a hemokultúry izolovaná bližšie 
nešpecifikovaná Neisseria meningitidis.  

 
 
A39.2 - Akútna meningokokcémia – 1 ochorenie u 38-ročného muža z Prešova. 

V klinickom obraze TT do 39°C, triaška, závraty, zvracanie, bez príznakov 
meningeálneho dráždenia. Z hemokultúry izolovaná bližšie nešpecifikovaná 
Neisseria meningitidis. Lumbálna punkcia nerealizovaná. 

 
 
G00.9 - Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien – hlásené 2 ochorenia u: 

- 31-ročnej ženy zo Svinie. V klinickom obraze prítomné prudké bolesti hlavy, 
nauzea, zvracanie, TT 38°C, triaška. Prítomný menigeálny syndróm. Realizovaná 
lumbálna punkcia. Kultivačné vyš. likvoru a hemokultúry: POS. Dg. stanovená na 
základe výsledkov biochemického vyšetrenia likvoru. 
 
- 8-mesačného rómskeho dieťaťa z obce Lemešany. Klinické príznaky:            
TT 39,7°C, spavosť, svetloplachosť, petéchie až sufúzie na DK a trupe. Prítomný 
meningeálny sy. Realizované kultivačné vyš. hemoktúry a likvoru s negatívnym 
výsledkom (POS). EA: 2 dni pred hospitalizáciou ošetrený u PL stanovená dg. 
Otitis media acuta purulenta,  ordinovaná ATB liečba. 

 
 
J10.7 - SARI – 1 ochorenie u 44-ročného muža z obce Chminianske Jakubovany.  

Príznaky ochorenia – niekoľkodňová slabosť, bolesti svalov, neskôr  sťažené    
                                   dýchanie, suchý kašeľ  
Od 3.4.2010 – 4.4.2010 hospitalizovaný na JIS Internej kliniky FNsP J. A. 
Reimana Prešov, odkiaľ pre zhoršenie klinického stavu, respiračné zlyhanie pri 
obojstrannej pneumónii p. p. vírusovej etiológie preložený na OAIM, kde 
napojený na UPV, napriek intenzívnej th dňa 6.4.2010 - exitus 
TH: 3.4.2010 – Tamiflu, ATB th 

          Cestovateľská anamnéza – negat. 
Očkovanie proti sezónnej chrípke – negat. 
Virologické vyšetrenie:  
- výter:  Priamy dôkaz antigénu chrípky A+B: rýchlotest – negat. 
  Vírus chrípky A: Real time PCR – negat. 
- pitevný materiál: virologické vyš. neukončené 

 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci apríl bolo 
hlásených  2 617 ARO s chorobnosťou 10 366,8/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci apríl, minulý mesiac  3 417 ARO s chorobnosťou 11 456,1/100 000 
obyvateľov.  Z celkového počtu ARO bolo hlásených 124 CHPO s chorobnosťou      



491,2/100 000 obyvateľov, minulý mesiac – 195 (chorobnosť 653,8/100 000 obyvateľov). 
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná u ARO vo vekovej skupine 0 – 5-
ročných a v skupine CHPO –  15 - 19-ročných detí. Hlásených bolo 30 komplikácií, najviac 
sinusitíd – 16. 
Prerušenie prevádzky kolektívnych zariadení v okrese Prešov z dôvodu zvýšenej chorobnosti 
na ARO nebolo zaznamenané. 
 
 
Nozokomiálne nákazy: 
 
Oddelenie                                           Diagnóza                                                   Počet 
KAIM                 J06 – 2, J15.0 – 1, N34 – 1, T81.3 – 2 6 
Detské     A02.0 – 1     1 
Perinatologické centrum  A04.5 - 1     1 
Spolu                                                                                                                       8                               
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
 
 
A37.0 -  Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis – 1 ochorenie u 13-ročného chlapca       

z Lipan. V klinickom obraze prítomný 2 týždne trvajúci suchý, dráždivý kašeľ.      
Th: sympt., ATB neordinované. Výsledky sérologického vyšetrenia: (ELISA 
IgA/IgG proti pertusovému toxínu) IgA – hraničná hodnota, IgG – pozit. Pacient 
proti pertussis riadne očkovaný a preočkovaný. 

 
B19.9 -  Nešpecifikovaná vírusová hepatitída – 1 ochorenie u 16-ročného rómskeho 

chlapca z Jarovníc. V klinickom obraze opakované zvracanie, bolesti žalúdka, 
nechutenstvo, tmavý moč, subikterus sklér. Výsledky sérologického vyš.: HBsAg – 
negat., anti HBc IgM – negat., anti HBc celk. – negat., anti HAV IgM – negat.,    
anti HAV celk. – pozit., anti HCV – negat. EA: negat. 

 
                                                                 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci apríl bolo 
hlásených  1 636 ARO s chorobnosťou 10 893,8/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci apríl, minulý mesiac  2 500 s chorobnosťou 13 005,5/100 000 
obyvateľov.  Z celkového počtu ARO bolo hlásených 254 CHPO s chorobnosťou                   
1 691,3/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 395 (chorobnosť 2 054,9/100 000 obyvateľov). 
Hlásených bolo 37 komplikácií, najviac bronchopneumónií a pneumónií - 14. Najvyššia 
vekovo-špecifická chorobnosť chorobnosť na ARO aj CHPO bola zaznamenaná vo vekovej 
skupine u  0 – 5-ročných detí. 
Prerušenie prevádzky kolektívnych zariadení v okrese Sabinov z dôvodu zvýšenej 
chorobnosti na ARO nebolo zaznamenané. 
 
 
Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:  0 
 
 
                                                                                           Ing. Jana Mýtniková 
                                                                                           regionálna hygienička 


