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

- nárastom chorobnosti na salmonelózy v oboch okresoch Prešov aj Sabinov. V okrese 
Prešov bolo zaznamenaných 20 ochorení s chorobnosťou 12,03/100 000 obyvateľov, 
minulý mesiac 13 ochorení (chorobnosť 7,82/100 000 obyvateľov). V  okrese Sabinov 
sme zaznamenali 13 ochorení s chorobnosťou 22,95/100 000 obyvateľov, minulý 
mesiac 6 ochorení (chorobnosť 10,59/100 000 obyvateľov). 
V mesiaci október bolo súčasne v okrese Prešov zaznamenané 1 ochorenie na 
lokalizovanú salmonelovú infekciu: 
 
A02.2 - Lokalizovaná salmonelová infekcia  - ochorenie zaznamenané u 6-ročného 

chlapca z Prešova. V klinickom obraze prítomné TT 38°C, bolesť pravej 
dolnej končatiny v oblasti stehna s miernym opuchom. Následne pre 
podozrenie na nádor kosti realizovaná operácia, pri ktorej bol z rany 
odobraný hnis na kultivačné vyšetrenie s výsledkom: Salmonella enteritidis. 
TR: negat. Dg. uzavretá ako osteomyelitída. EA: podľa vyjadrenia matky asi 
v polovici augusta u chlapca výskyt črevných potiaží (mierne hnačky). U PL 
vyšetrený nebol.  

 
- nárastom chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov, kde bolo v mesiaci  

október hlásených 6 ochorení s chorobnosťou 3,61/100 000 obyvateľov, v mesiaci 
september hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 1,80/100 000 obyvateľov). V okrese 
Sabinov nedošlo ku zmene chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. 
Hlásených bolo podobne ako v mesiaci september 5 ochorení s chorobnosťou 
8,83/100 000 obyvateľov. 

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

zaznamenali 37 ochorení s chorobnosťou 22,26/100 000 obyvateľov, predchádzajúci 
mesiac 38 ochorení (chorobnosť 22,86/100 000 obyvateľov). V okrese Sabinov  bol 
zaznamenaný nárast chorobnosti na kampylobakteriózy. Hlásených bolo 15 ochorení 
s chorobnosťou 26,48/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 9 ochorení (chorobnosť 
15,89/100 000 obyvateľov). 

 
- u ochorení na vírusovú hepatitídu typu A nedošlo k zmene chorobnosti. V okrese 

Prešov a Sabinov  sme podobne ako v predchádzajúcom mesiaci ochorenie na VHA 
nezaznamenali. 

 
 
 



Ďalšie ochorenia v okrese Prešov: 
 
 
A39.0   -  Meningokoková meningitída – ochorenie zaznamenané u 19-ročného dievčaťa   

z Chminian. Pacientka prijatá dňa 24.10.2010 o 15.30 hod. na Internú kliniku II. 
FNsP J.A.Reimana v Prešove ako febrilný stav s bolesťami hlavy, slabosťou, 
malátnosťou, artralgiami. Prítomný bradypsychizmus a petechiálny rozsev            
v oblasti popliteálnej jamy a členkov, ktorý sa neskôr rozšíril na celé telo a 
vytvoril splývavé hematómy. Pacientka bez príznakov meningeálneho dráždenia. 
V priebehu dvoch hodín dochádza k zhoršeniu stavu vedomia, rozvoju DIC. 
Pacientka psychomotoricky nekľudná, zrenice izokorické, výrazná svetloplachosť, 
šija neoponuje. Následne preložená na KAIM, intubovaná, napojená na UPV. V 
klinickom obraze dochádza k obehovému zlyhaniu, náhle k bradykardii a následne 
EMD.  Po neúspešnej KPR konštatovaný exitus 25.10.2010 o 03.30 hod.  
Výsledky vyšetrení:   
24.10.2010 - mikroskopicky a aglutinačne - pozit. (N. meningitidis C) 
25.10.2010 - likvor kultivačne: Neisseria meningitidis C. 
V rámci protiepidemických opatrení nariadený ZZD a ATB profylaxia u blízkych 
kontaktov a zdravotníckeho personálu.  

 
A69.2 - Lymeská choroba – ochorenie zaznamenané u 53-ročnej ženy z Prešova. 

V klinickom obraze bolesti celého tela, únavnosť, drobné začervenanie v oblasti 
chrbta. Výsledky sérologického vyš.: anti LB IgM – 15,87 - pozit., anti LB IgG – 
0,78. TH: Lendacin 250 mg 21 – 28 dní. EA: koncom augusta 2010 prisatie kliešťa 
v oblasti chrbta, v mieste kde, t. č. pozorované mierne začervenanie. 

 
B58.9   - Nešpecifikovaná toxoplazmóza – ochorenie zaznamenané u 18-ročného chlapca 

z Finíc. V klinickom obraze hmatná drobná LU submandibulárne vpravo, vľavo na 
záhlaví solit. LU cca 1 cm a v oblasti pravej kľučnej kosti hladká rezistencia 
veľkosti cca 2 – 3 cm, bez iných potiaží. Výsledky sérologického vyšetrenia: 
sTOXOM: 14 U/ml, sTOXOG: 283 U/ml, TOXOAVI: 016. EA: v domácnosti 
chov psa a mačky. 

 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci október bolo 
hlásených  2 070 ARO s chorobnosťou 10 877,4/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci október, minulý mesiac  1 961 ARO s chorobnosťou 12 315,3/100 000 
obyvateľov.  Z celkového počtu ARO bolo hlásených 109 CHPO s chorobnosťou      
572,8/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 115 CHPO (chorobnosť 722,2/100 000 
obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť u ARO aj CHPO bola zaznamenaná vo 
vekovej skupine 0 – 5-ročných detí. Hlásených bolo 27 komplikácií, najviac sinusitíd – 17. 
Prerušenie prevádzky kolektívnych zariadení v okrese Prešov z dôvodu zvýšenej chorobnosti 
na ARO nebolo zaznamenané. 
 
Zároveň bolo v mesiaci október zaznamenané 1 laboratórne potvrdené ochorenie na chrípku 
typu A: 
J10   - Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky – ochorenie zaznamenané 

u 20-ročného muža z Prešova. V klinickom obraze nevoľnosť, bolesti svalov, celého 
tela, TT do 38°C. V rámci dif. dg. realizovaný odber na sérologické vyš., kde 
vyšetrením ELISA potvrdená Influenza typu A. 



Nozokomiálne nákazy: 
 
Oddelenie                                           Diagnóza                                                   Počet 
KAIM                 A41.5 – 1, J15.0 – 3, J15.1 – 1, J15.3 – 1, 
     J15.5 – 1, J15.8 – 2, N30 – 3, T81.3 – 2   14 
Pediatrie    A080 – 2      2 
ODCH a Doliečovacie  A02.0 – 1      1 
Spolu                                                                                                                       17                              
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
        
                                                   
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci október bolo 
hlásených  2 140 ARO s chorobnosťou 11 083,3/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci október, minulý mesiac  1 719 ARO s chorobnosťou 10 542,9/100 000 
obyvateľov.  Z celkového počtu ARO bolo hlásených 420 CHPO s chorobnosťou                   
2 175,2/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 328 CHPO (chorobnosť 2 011,7/100 000 
obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej 
skupine u  0 – 5-ročných detí u CHPO u 15 – 19-ročných.. Hlásených bolo 75 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 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Jana Mýtniková, MPH 
                                                                                                   regionálna hygienička 


