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Vec:  Epidemiologická situácia v okrese Prešov a Sabinov v mesiaci december 2010. 
 
 
         Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 
 

- poklesom chorobnosti na salmonelózy v okrese Prešov, kde bolo zaznamenaných 7 
ochorení s chorobnosťou 4,21/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 10 ochorení 
(chorobnosť 6,02/100 000 obyvateľov). V  okrese Sabinov sme zaznamenali nárast 
chorobnosti na salmonelózy. Hlásené boli 4 ochorenia s chorobnosťou 7,06/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 1 ochorenie (chorobnosť 1,77/100 000 obyvateľov). 

 
- poklesom chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov aj Sabinov. V okrese 

Prešov v mesiaci  december ochorenie na bacilárnu dyzentériu nebolo hlásené, 
v mesiaci november hlásených 7 ochorení (chorobnosť   4,21/100 000 obyvateľov). 
V okrese Sabinov bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť  1,77/100 000 obyvateľov), 
v mesiaci november 6 ochorení s chorobnosťou  10,60/100 000 obyvateľov. 

 
- miernym poklesom chorobnosti na kampylobakteriózy v  okrese Prešov, kde sme 

zaznamenali 15 ochorení s chorobnosťou 9,02/100 000 obyvateľov, predchádzajúci 
mesiac 16 ochorení (chorobnosť 9,63/100 000 obyvateľov). V okrese Sabinov  bol 
zaznamenaný pokles chorobnosti na kampylobakteriózy. Hlásených bolo  13 ochorení 
s chorobnosťou 22,95/100 000 obyvateľov, minulý mesiac  19 ochorení (chorobnosť 
33,55/100 000 obyvateľov). 

 
- v okrese Prešov boli hlásené 3 ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A. V jednom 

prípade ochorenie zaznamenané u 52-ročnej ženy z Prešova. Jedná sa o rodinný výskyt 
ochorenia (2. prípad v rodine). Ikterická forma ochorenia, ochorela na 9. deň po 
očkovaní Havrixom. Výsledky sérologického vyš.: anti HAV IgM – pozit.,              
anti HAV celk. – pozit. Protiepidemické opatrenia vykonané. Ďalšie 2  prípady 
zaznamenané u 4 a 5-ročného dieťaťa z rómskej osady Mirkovce.  U oboch ikterická 
forma ochorenia, proti VHA neočkované. Výsledky sérologického vyš.:                   
anti HAV IgM – pozit., anti HAV celk. – pozit. Protiepidemické opatrenia vykonané. 
Zároveň bolo v obci Mirkovce nariadené mimoriadne očkovanie detí vo veku od 1 – 
15 rokov žijúcich v nízkom sociálno-hygienickom štandarde. 
V okrese Sabinov  sme podobne ako predchádzajúci mesiaci ochorenie na VHA 
nezaznamenali. 

 
Ďalšie ochorenia v okrese Prešov: 
 
B58.9 - Nešpecifikovaná toxoplazmóza – ochorenie zaznamenané u 16-ročného študenta 

z Radatíc. V klinickom obraze prítomné hmatné  drobné LU submandibulárne 
a pohyblivé tuhšie nebolestivé hmatné LU v záhlavovej časti v dolnej tretine 



pravého kývača. Výsledky sérologického vyš.:  TOXO IgM -  pozit., TOXO IgG – 
pozit.,      TOXO AVI  - 0,08 – nízka. EA: chov domácich zvierat (pes, mačka, 
pávy, bažanty, holuby, sliepky). 

 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci december bolo 
hlásených  2 734 ARO s chorobnosťou 10 999,5/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci december, minulý mesiac  3 021 ARO s chorobnosťou 15 682,7/100 000 
obyvateľov. Z celkového počtu ARO bolo hlásených 79 CHPO s chorobnosťou         
317,8/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 144 CHPO (chorobnosť 747,5/100 000 
obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť u ARO bola zaznamenaná vo vekovej 
skupine 0 – 5-ročných detí, v skupine CHPO u 15 – 19-ročných. Hlásených bolo 29 
komplikácií, najviac bronchopneumónií a pneumónií – 15. 
Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na  ARO bol v mesiaci december v okrese Prešov prerušený 
výchovno-vzdelávací proces v 2 kolektívnych zariadeniach (2 ZŠ).  
 
 
 
Nozokomiálne nákazy: 
 
Oddelenie                                           Diagnóza                                                   Počet 
Chirurgické                T80.1 – 2, T81.3 – 5, T81.4 – 11  18 
ORL     J15.0 – 1, T81.4 – 1    2 
Pediatrie    A08.0 – 1     1 
Gynekologicko-pôrodnícke  O91  – 1     1 
Spolu                                                                                                                       22                           
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
     
                                                 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci december bolo 
hlásených  1 592 ARO s chorobnosťou 11 968,7/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci december, minulý mesiac  2 216 ARO s chorobnosťou 12 658,3/100 000 
obyvateľov. Z celkového počtu ARO bolo hlásených 363 CHPO s chorobnosťou                    
2 729,0/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 445 CHPO (chorobnosť 2 541,9/100 000 
obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a CHPO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine u  0 – 5-ročných detí. Hlásených bolo 64 komplikácií, najviac sinusitíd - 29. 
Prerušenie prevádzky kolektívnych zariadení v okrese Sabinov z dôvodu zvýšenej 
chorobnosti na ARO nebolo zaznamenané. 
 
 
Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:  0 
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