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Vec:  Epidemiologická situácia v okrese Prešov a Sabinov za mesiac júl 2010. 
 
         Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 
 

- nárastom chorobnosti na salmonelózy v oboch okresoch Prešov aj Sabinov. V okrese 
Prešov bolo zaznamenaných 22 ochorení, minulý mesiac 12 ochorení. V  okrese 
Sabinov 10 ochorení, minulý mesiac 5 ochorení. 

 
- poklesom chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov a nárastom 

chorobnosti v okrese Sabinov. V okrese Prešov nebolo v mesiaci júl zaznamenané  
ochorenie na bacilárnu dyzentériu, predchádzajúci mesiac boli zaznamenané 3 
ochorenia, v okrese Sabinov boli hlásené 3 ochorenia, minulý mesiac 1 ochorenie. 

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

sme zaznamenali 41 ochorení, predchádzajúci mesiac 65 ochorení, v okrese Sabinov  
17 ochorení, minulý mesiac 20 ochorení. 

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

Prešov, kde  bolo  zaznamenané 1 ochorenie, minulý mesiac 3 ochorenia. Ochorenie 
zaznamenané u 5-ročného rómskeho chlapca z obce Červenica. Ikterická forma 
ochorenia, proti VHA neočkovaný. Ochorenie potvrdené aj sérologicky:                  
anti HAV IgM – pozit. Protiepidemické opatrenia vykonané.  
V okrese Sabinov  sme podobne ako v predchádzajúcom mesiaci ochorenie na VHA 
nezaznamenali. 

 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Prešov: 
 
 
A39.0 - Meningokoková meningitída – 1 ochorenie u 1-ročného dieťaťa z Petrovan. 

V klinickom obraze febrility TT 38,5°C, dieťa spavé, bledé, prítomné príznaky 
meningeálneho dráždenia. Realizovaná LP. Výsledky vyšetrení:  likvor kultivačne: 
POS,  mikroskopicky: G- diplokok, hemokultúra: bližšie nešpecifikovaná 
Neisseria meningitidis. Protiepidemické opatrenia v rodine vykonané. 

 
 
A69.2 - Lymeská choroba – 1 suspektné ochorenie u 26-ročného muža z Prešova. 

V klinickom obraze v oblasti brucha erytém s centrálnym vyblednutím veľkosti  
15 x 10 cm. EA: 2 týždne pred objavením sa erytému expozícia kliešťom v oblasti 
brucha. Sérologické vyš. nerealizované, dg. stanovená na základe klinických 
príznakov. TH: Sumamed. 

 



A87.9 - Nešpecifikovaná vírusová meningitída – 1 ochorenie u 5-mesačného rómskeho 
dieťaťa z Chminianskych Jakubovan. V klinickom obraze febrility TT 39°C, 
schvátenosť. Pre pretrvávanie febrilít realizovaná LP. Výsledky vyšetrení:  likvor 
kultivačne: POS. Dg. stanovená na základe biochemického vyš. likvoru. 

 
 
B16.9 - Akútna hepatitída B – 1 ochorenie u 4-mesačného rómskeho dieťaťa z Prešova. 

Jedná sa o dieťa s dg. hydrocephalus. T. č. bez klinických príznakov. Sérologické 
vyš. realizované z dôvodu umiestnenia dieťaťa v DD. Výsledky sérologického 
vyš.: HBsAg - pozit; HBeAg - pozit; anti HBe - negat. EA: 2x realizovaná 
operácia - zavedenie drenáže na odvod livoru z mozgových komôr, 2x podaná 
transfúzia krvi., matka HBsAg – negat. Protiepidemické opatrenia v rodine 
vykonané. 

 
G63.0 - Polyneuropatia pri Lymeskej chorobe – 1 ochorenie u 54-ročného muža 

z Prešova. V klinickom obraze bolesti hlavy, závraty, zvracanie, počas 
hospitalizácie na neurologickom odd. rozvoj periférnej lézie n. facialis l.sin. 
a rozvoj meningeálneho sy. Realizovaná lumbálna punkcia, následne CSF vyš, 
ktoré spolu s klinickým obrazom svedčia pre neuroboreliózu. Výsledky vyš.: 
likvor: BORREG - 32,0 U/ml; BORREM – pozit. EA: negat. 

 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci júl bolo hlásených  
1 493 ARO s chorobnosťou 12 013,3/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich 
v mesiaci júl, minulý mesiac  2 746 ARO s chorobnosťou 14 730,3/100 000 obyvateľov.  
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 42 CHPO s chorobnosťou 337,9/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 49 (chorobnosť 262,8/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-
špecifická chorobnosť bola zaznamenaná v skupine ARO aj CHPO vo vekovej skupine 0 – 5-
ročných detí. Hlásené boli 4 komplikácie, najviac sinusitídy – 3. 
Prerušenie prevádzky kolektívnych zariadení v okrese Prešov z dôvodu zvýšenej chorobnosti 
na ARO nebolo zaznamenané. 
 
 
Nozokomiálne nákazy: 
 
Oddelenie                                           Diagnóza                                                   Počet 
KAIM                 A41.5 – 1, J06 – 1, J15.0 – 2, ,  
     J15.1 – 2, J15.8 – 3, , T81.4 – 1   10 
Chirurgické    T80.1 – 3, T81.4 - 5    8 
Neurologické    A41.5 – 1     1 
Gynekologicko-pôrodnícke  O86 – 1      1 
Spolu                                                                                                                       20                              
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
 
 
 B58.9 - Toxoplazmóza – 1 ochorenie u 20-ročného muža z Uzovského Šalgova. 

V klinickom obraze hmatné pohyblivé, nebolestivé lymfatické uzliny na záhlaví 
cca 1 – 1,5 cm a drobné hmatné lymfatické uzliny aj za kývačom vľavo. Výsledky 



sérologického vyš.:  A-TOXO IgM: 65,3, A-TOXO IgG: 104. EA: kontakt 
s domácimi zvieratami - chov zajacov. 

                                                               
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci júl bolo hlásených  
1 032 ARO s chorobnosťou 7 758,6/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich 
v mesiaci júl, minulý mesiac  1 534 s chorobnosťou 11 172,3/100 000 obyvateľov.  
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 111 CHPO s chorobnosťou 834,5/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 179 (chorobnosť 1 303,7/100 000 obyvateľov). Hlásených bolo 37 
komplikácií, najviac otitíd - 24. 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, MPH 
                                                                                                   regionálna hygienička 


