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Vec:  Epidemiologická situácia za mesiac január 2010 v okresoch Prešov a Sabinov. 
 
 
         Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 
 

- nárastom chorobnosti na salmonelózy v obidvoch okresoch. V okrese  Prešov  sme 
zaznamenali 48 ochorení, minulý mesiac 6 ochorení, v okrese Sabinov 6 ochorení, 
minulý mesiac sme ochorenie na salmonelózu neevidovali. 
 
V okrese Prešov sme zaznamenali epidemický výskyt ochorení na salmonelózu (dg. 
A02.0) u účastníkov oslavy (pri príležitosti odchodu pracovníčky do dôchodku), ktorá 
sa konala dňa 22.1.2010 v Prešove.  Z celkového počtu exponovaných 52 ochorelo 41 
osôb, z nich 11 bolo hospitalizovaných. Ochorenia vznikli v čase od 23.1. – 24.1.2010.            
V klinickom obraze dominovali hnačky, zvracanie, kŕče, TT do 40,5°C. V 36 
prípadoch bola z TR kultivačne potvrdená Salmonella enteritidis. Pravdepodobným 
faktorom prenosu bol zemiakový šalát s majonézou (majonéza pripravená doma zo 
surových vajec). Inkriminovaná potravina na laboratórne vyšetrenie už nebola 
k dispozícii..  

 
- naďalej nízkou chorobnosťou na bacilárnu dyzentériu. V okrese Prešov bolo hlásené 

podobne ako minulý mesiac 1 ochorenie. V okrese Sabinov  nebolo hlásené ochorenie 
na bacilárnu dyzentériu predchádzajúci mesiac hlásené 1 ochorenie. 

 
- poklesom chorobnosti na kampylobakteriózy v okrese Prešov,  kde bolo hlásených 

20  ochorení, minulý mesiac 25 ochorení. Podobne v okrese Sabinov došlo k poklesu 
chorobnosti, hlásených bolo 10 ochorení, minulý mesiac 21 ochorení. 

 
- u ochorení na vírusovú hepatitídu typu A došlo k poklesu chorobnosti v obidvoch 

okresoch. V okrese Prešov sme zaznamenali 5 ochorení, minulý mesiac 7 ochorení. 
V okrese Sabinov  sme zaznamenali 2 ochorenia, minulý mesiac 3 ochorenia.  
V okrese Prešov sa v jednom prípade jednalo o rodinný výskyt ochorenia (2. prípad 
v rodine), ostatné ochorenia boli hlásené ako sporadické bez epidemiologickej 
súvislosti.  
V okrese Sabinov sme zaznamenali ďalšie 2 ochorenia na VHA u rómskych detí 
v meste Sabinov. Kumulatívne od 17.10.2009 bolo zaznamenaných 14 ochorení. 
V rámci protiepidemických opatrení bolo nariadené mimoriadne očkovanie rómskych 
detí vo veku od 1 – 15 rokov. 
 

 
 
 
 



Ďalšie ochorenia v okrese Prešov: 
 
 
A69.2 -  Lymeská choroba – 1 ochorenie u 5-ročného dieťaťa z Prešova. V klinickom 

obraze od septembra 2009 prítomný výsev svrbivých krátkotrvajúcich fĺakov na 
tvári. Eflorescencie typu ECM matka nespomína. V epidemiologickej anamnéze 
opakovane expozícia kliešťom v lete 2009. 

 Výsledky sérologického vyš.: BORREG – pozit. Indikovaná ATB Th. 
 
B18.2 - Chronická hepatitída C – hlásené 1 ochorenie u 29-ročnej ženy z obce Lada. 

Pacientka bez zjavných klinických príznakov ochorenia.  V rámci komplexných 
vyšetrení zistená anti HCV reaktivita, následne realizované odbery s výsledkom 
HCV RNA – pozit., genotyp stanovený nebol. V epidemiologickej anamnéze pred 2 
rokmi operácia fisury konečníka. 

 
J10.7 -      SARI – 1 ochorenie u 38-ročného rómskeho muža z obce Varhaňovce.  

Príznaky ochorenia – 3 dni kašeľ, TT 38,5°C, bolesti svalov, nechutenstvo, 
dyspnoe, palpitácia.  
Od 13.1.2010 hospitalizovaný na Klinike pneumológie a ftizeológie FN LP Košice, 
odkiaľ pre zhoršenie stavu ešte v ten deň preložený na ARO s dg. 
Bronchopneumónia, Respiračná insuficiencia – napojený na UPV. Dňa 16.1.2010 – 
exitoval. 
TH: 13.1.2010 – Tamiflu, ATB th 
Cestovateľská anamnéza – negat. 
Očkovanie proti sezónnej chrípke – negat. 
Virologické vyšetrenie – neukončené 

  
J10.9 - Chrípka – nový typ vírusu A (H1N1) – 1 ochorenie u 25-ročného muža z Prešova. 

Príznaky ochorenia– 3 dni TT nad 38°C, triaška, suchý kašeľ, bolesti hrdla, slabosť  
Pacient hospitalizovaný, no jednalo sa o ľahší, nekomplikovaný priebeh ochorenia 
s rýchlym ústupom klinických príznakov.  
Cestovateľská anamnéza – negat. 
Očkovanie proti sezónnej chrípke – negat. 
Výsledky virologického vyšetrenia:  
Priamy dôkaz antigénu chrípky typu A+B: rýchlotest – pozit. 
Vírus chrípky A/ H1N1: Real time PCR – pozit. 

 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci január bolo 
hlásených  4 061 ARO s chorobnosťou 11 311,2/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci január, minulý mesiac  5 774 ochorení s chorobnosťou 13 033,9/100 000 
obyvateľov.  Z celkového počtu ARO bolo hlásených 178 CHPO, minulý mesiac – 911. 
Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná u ARO vo vekovej skupine 0 – 5-ročných detí 
a v skupine CHPO –  15 – 19-ročných. Hlásených bolo 49 komplikácií, najviac sinusitíd – 20. 
Prerušenie prevádzky kolektívnych zariadení v okrese Prešov z dôvodu zvýšenej chorobnosti 
na ARO nebolo zaznamenané. 
Zaznamenali sme 1 pozitivitu  A/H1N1, ochorenie komentované vyššie. 
 
 
 



Nozokomiálne nákazy: 
 
Oddelenie                                           Diagnóza                                                   Počet 
Detské     A02.0 – 1, A08.0 - 3    4 
KAIM                 J15.2 – 1, J15.4 – 1, N30.0 – 1, N34 - 1 4 
ORL     T81.4 - 1     1                                           
Infekčné    T80.1 - 1     1  
Spolu                                                                                                                      10                               
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
 
                                                                               
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci január bolo 
hlásených  1 473 ARO s chorobnosťou 8 582,4/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci január, minulý mesiac  1 654 s chorobnosťou 9 884,1/100 000.  
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 133 CHPO, minulý mesiac 326. Hlásených bolo 39 
komplikácií, najviac otitíd – 20. Najvyššia 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 
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