
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
SO SÍDLOM V PREŠOVE 

Hollého 5,  080 01 Prešov 
 
 
 
 
                                                                                                   Adresát: 
                                                                                                   Podľa zoznamu 
 
 
 
 
Váš  list zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka   Prešov 
 2011/08954 -02/B12-Kr Mgr. Krenická/0517580345  21. 09. 2011 
 
 
 
Vec 
Epidemiologická situácia v okrese Prešov a Sabinov v mesiaci august 2011 
 
 
 
Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 
 
 
- nárastom chorobnosti na salmonelózu v oboch okresoch. V okrese Prešov bolo 

zaznamenaných 15 ochorení s chorobnosťou 8,99/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 
7 ochorení (chorobnosť 4,19/100 000 obyvateľov). Zaznamenali sme 1 bezpríznakové 
vylučovanie salmonel s chorobnosťou 0,60/100 000 obyvateľov. 
V  okrese Sabinov sme evidovali  8 ochorení s chorobnosťou 13,95/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 7 ochorení (chorobnosť 12,21/100 000 obyvateľov).  
Bezpríznakové vylučovanie salmonel v okrese Sabinov v mesiaci august nebolo 
zaznamenané. 
A02.8 –  Iné špecifikované salmonelové infekcie  

- ochorenie u 16-ročného dievčaťa z Milpoša, u ktorého pre podozrenie na 
tumor sleziny realizovaný operačný výkon. Počas výkonu z rany odobratá 
vzorka na kultivačné vyšetrenie - kultivačne potvrdená Salmonella skupiny B. 

 
- nárastom chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov aj v okrese Sabinov. 

V okrese Prešov sme zaznamenali 9 ochorení s chorobnosťou 5,39/100 000 
obyvateľov, predchádzajúci mesiac 7 ochorení (chorobnosť 4,20/100 000 obyvateľov).  
V okrese Sabinov bolo hlásených 10 ochorení s chorobnosťou 17,44/100 000 
obyvateľov, predchádzajúci mesiac bolo evidovaných 5 ochorení (chorobnosť 
8,72/100 000 obyvateľov).  
Bezpríznakové vylučovanie šigel v okrese Sabinov nebolo zaznamenané. 
 

- nárastom chorobnosti na kampylobakteriózy v  okrese Prešov aj v okrese Sabinov. 
V okrese Prešov sme zaznamenali 37 ochorení s chorobnosťou 22,17/100 000 
obyvateľov, v mesiaci júl 23 ochorení (chorobnosť 13,78/100 000 obyvateľov). 



V okrese Sabinov bolo hlásených 16 ochorení s chorobnosťou 27,90/100 000 
obyvateľov, v mesiaci júl  12 ochorení (chorobnosť 20,93/100 000 obyvateľov). 

 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Prešov: 
 
 
J109 – Chrípka H1N1(Novel) - v mesiaci august bolo v okrese Prešov zaznamenané 1 

ochorenie u:  
- 1- ročného dieťaťa, u ktorého v klinickom obraze prítomné: TT 38,6 - 39,4°C, 
dráždivý kašeľ. Dieťa hospitalizované v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach bez 
nutnosti podpory dýchania. Proti chrípke dieťa neočkované. 
Výsledky vyšetrení: Vírus chrípky A/H1N1 2009  Real time - PCR – pozit.  
                        

 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci august bol 
v okrese Prešov zaznamenaný nárast chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom 
v skupine ARO aj CHPO. 
Hlásených bolo 1 036 ARO s chorobnosťou 12 772,4/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v mesiaci august, minulý mesiac 1 055 ARO (chorobnosť 9 662,0/100 000 
obyvateľov). 
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 41 CHPO s chorobnosťou 505,5/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 31 CHPO (chorobnosť 283,9/100 000 obyvateľov). Najvyššia 
vekovo-špecifická chorobnosť u ARO a CHPO  bola zaznamenaná vo vekovej skupine           
0 – 5-ročných detí.  
Hlásené  boli 3 komplikácie – najviac  sinusitíd - 2.  
 
 
Nozokomiálne nákazy: 
 

Oddelenie                                               Diagnóza                                              Počet 
 
ARO     J14-1, J15.2-1, J15.5-1, J15.8-1 4 
Pediatria     A41.9-1    1 
Doliečovacie    A04.7- 1, A04.5-1   2 
Neurologické     J20.8- 2, N34-3    5 
Oddelenie cievnej chirurgie  T81.4 – 1    1             
 
Spolu           13         
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
 
J109 – Chrípka H1N1(Novel) - v mesiaci august bolo v okrese Sabinov zaznamenané 1 

ochorenie u:  
- 69-ročnej ženy z Lipian, u ktorej v klinickom obraze prítomné: TT do 40°C, 
sťažené dýchanie, dyspnoe, suchý kašeľ. Pacientka hospitalizovaná na oddelení 
vnútorného lekárstva I FNsP J.A. Reimana Prešov bez nutnosti podpory dýchania. 
Proti chrípke neočkovaná. 
Výsledky vyšetrení: Vírus chrípky A/H1N1 2009  Real time - PCR – pozit.                                             



Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci august bol 
v okrese Sabinov zaznamenaný vzostup chorobnosti na ARO a pokles chorobnosti na CHPO 
v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.  
Hlásených bolo 860 ARO s chorobnosťou 7 968,0/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v mesiaci august, minulý mesiac 816 ARO (chorobnosť 7 444,0/100 000 
obyvateľov).  
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 76 CHPO s chorobnosťou 704,1/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 101 CHPO  (chorobnosť 921,4/100 000 obyvateľov).  
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO aj CHPO bola  zaznamenaná vo vekovej 
skupine   0 – 5-ročných detí. 
Hlásených bolo 35 komplikácií, najviac otitíd - 25. 
 
 
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 
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