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

- poklesom chorobnosti na salmonelózy v oboch okresoch Prešov aj Sabinov. V okrese 
Prešov bolo zaznamenaných 10 ochorení s chorobnosťou 6,02/100 000 obyvateľov, 
minulý mesiac 20 ochorení (chorobnosť 12,03/100 000 obyvateľov). V  okrese 
Sabinov sme zaznamenali 1 ochorenie s chorobnosťou 1,77/100 000 obyvateľov, 
minulý mesiac 13 ochorení (chorobnosť 22,95/100 000 obyvateľov). 
V mesiaci november bolo súčasne v okrese Prešov zaznamenané 1 ochorenie na 
lokalizovanú salmonelovú infekciu: 
 
A02.2 - Lokalizovaná salmonelová infekcia  - ochorenie zaznamenané u 66-ročného 

muža z rómskej osady Rokycany. Pacient prijatý na odd. chirurgie pre 
perianálny absces. Realizovaný odber materiálu na kultivačné vyš.:           
hnis (z abscesu): Salmonella typhimurium. Po preliečení odobratý TR: ZES- 
kult. negat. EA: v anamnéze  pri prijatí uvedené riedke stolice a subfebrility. 

 
- mierny nárast chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov aj Sabinov. 

V okrese Prešov bolo v mesiaci  november hlásených 7 ochorení s chorobnosťou 
4,21/100 000 obyvateľov, v mesiaci október hlásených 6 ochorení (chorobnosť   
3,61/100 000 obyvateľov). V okrese Sabinov bolo hlásených 6 ochorení (chorobnosť  
10,60/100 000 obyvateľov. V mesiaci október 5 ochorení s chorobnosťou        
8,83/100 000 obyvateľov. 

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

16 ochorení s chorobnosťou 9,63/100 000 obyvateľov, predchádzajúci mesiac 37 
ochorení (chorobnosť 22,26/100 000 obyvateľov). V okrese Sabinov  bol 
zaznamenaný mierny nárast chorobnosti na kampylobakteriózy. Hlásených bolo 19 
ochorení s chorobnosťou 33,55/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 15 ochorení 
(chorobnosť 26,48/100 000 obyvateľov). 

 
- v okrese Prešov bolo zaznamenané 1 ochorenie na vírusovú hepatitídu typu A bez 

epidemiologickej súvislosti u 52-ročného muža z Prešova. Ikterická forma ochorenia, 
proti VHA neočkovaný. Výsledky sérologického vyš.: anti HAV IgM – pozit.,        
anti HAV celk. – pozit. Protiepidemické opatrenia vykonané. V okrese Sabinov  sme 
podobne ako predchádzajúci mesiaci ochorenie na VHA nezaznamenali. 

 
 
 
 



Ďalšie ochorenia v okrese Prešov: 
 
 
B16.9 - Akútna hepatitída B – ochorenie zaznamenané u 9-mesačného dieťaťa z rómskej 

osady Chminianske Jakubovany. Ochorenie zistené v rámci dif. dg. počas 
hospitalizácie. Dieťa hospitalizované s prejavmi gastroenteritídy. V klinickom 
obraze prítomné hnačky, nechutenstvo a chudnutie, anikterické. Proti VHB 
neočkované. Výsledky sérologického vyš.: HBsAg – konfirmačne pozit., HBeAg – 
1026 – vysoko infekčné, anti HBe – negat, anti HBs – negat., anti HBc celk. – 
negat. EA: u rodičov zistený stav po prekonaní VHB, bez nosičstva HBsAg, 
biochemicky v norme. 

 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci november bolo 
hlásených  3 021 ARO s chorobnosťou 15 682,7/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci november, minulý mesiac  2 070 ARO s chorobnosťou 10 877,4/100 000 
obyvateľov. Z celkového počtu ARO bolo hlásených 144 CHPO s chorobnosťou      
747,5/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 109 CHPO (chorobnosť 572,8/100 000 
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 40 
komplikácií, najviac sinusitíd – 19. 
Prerušenie prevádzky kolektívnych zariadení v okrese Prešov z dôvodu zvýšenej chorobnosti 
na ARO nebolo zaznamenané. 
 
 
Nozokomiálne nákazy: 
 
Oddelenie                                           Diagnóza                                                   Počet 
KAIM                 J14 – 1, J15.0 – 1, J15.1 – 3, J15.2 – 2, 
     J15.5 – 1, J15.8 – 2, K65 – 3, N34 – 2 
     T81.3 – 2     17 
Pediatrie    A020 – 1, A08.0 – 1    2 
Psychiatrické    J02 – 2      2 
ORL     T80.1 – 1      1 
Infekčné    A080 – 1     1 
Urologické    N30 – 1     1 
Spolu                                                                                                                       24                           
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
     
    
 A37.0 -  Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis – susp. ochorenie zaznamenané    

u 18-ročného muža z Jarovníc. V klinickom obraze dominoval suchý dráždivý 
kašeľ. TH: Fromilid. Pacient proti pertussis očkovaný a preočkovaný (podaných 5 
dávok očkovacej látky). 
Výsledky sérologického vyšetrenia: 

 B. pertussis toxín IgA (ELISA) – 7,44 – negat. 
 B. pertussis toxín IgG (ELISA) – 21,4 – pozit. 
                                              



Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci november bolo 
hlásených  2 216 ARO s chorobnosťou 12 658,3/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci november, minulý mesiac  2 140 ARO s chorobnosťou 11 083,3/100 000 
obyvateľov. Z celkového počtu ARO bolo hlásených 445 CHPO s chorobnosťou                    
2 541,9/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 420 CHPO (chorobnosť 2 175,2/100 000 
obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a CHPO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine u  0 – 5-ročných detí. Hlásených bolo 69 komplikácií, najviac sinusitíd - 36. 
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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