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

- poklesom chorobnosti na salmonelózy v oboch okresoch Prešov aj Sabinov. V okrese 
Prešov bolo zaznamenaných 13 ochorení s chorobnosťou 7,82/100 000 obyvateľov, 
minulý mesiac 29 ochorení (chorobnosť 17,45/100 000 obyvateľov). V  okrese 
Sabinov sme zaznamenali 6 ochorení s chorobnosťou 10,59/100 000 obyvateľov, 
minulý mesiac 11 ochorení (chorobnosť 19,42/100 000 obyvateľov). 

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

september hlásené 3 ochorenia s chorobnosťou 1,80/100 000 obyvateľov, v mesiaci 
august ochorenie na bacilárnu dyzentériu nebolo zaznamenané. V okrese Sabinov 
nedošlo ku zmene chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Hlásených 
bolo podobne ako v mesiaci august 5 ochorení s chorobnosťou 8,83/100 000 
obyvateľov. 

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

sme zaznamenali 38 ochorení s chorobnosťou 22,86/100 000 obyvateľov, 
predchádzajúci mesiac 43 ochorení (chorobnosť 25,87/100 000 obyvateľov). V okrese 
Sabinov  bolo hlásených 9 ochorení s chorobnosťou 15,89/100 000 obyvateľov, 
minulý mesiac 21 ochorení (chorobnosť 37,08/100 000 obyvateľov). 

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

Prešov. V mesiaci september v okrese Prešov ochorenie na VHA nebolo 
zaznamenané, minulý mesiac boli hlásené 3 ochorenia s chorobnosťou  1,80/100 000 
obyvateľov.   
V okrese Sabinov  sme podobne ako v predchádzajúcom mesiaci ochorenie na VHA 
nezaznamenali. 

 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Prešov: 
 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci september bolo 
hlásených  1 961 ochorení s chorobnosťou 12 315,3/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v mesiaci september, minulý mesiac  1 300 ARO s chorobnosťou 
11 308,5/100 000 obyvateľov.  Z celkového počtu ARO bolo hlásených 115 CHPO 
s chorobnosťou 722,2/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 3 CHPO (chorobnosť             
26,1/100 000 obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť u ARO bola 
zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5-ročných detí u CHPO vo vekovej skupine 15 – 19-
ročných. Hlásených bolo 27 komplikácií, najviac otitíd – 17. 



Prerušenie prevádzky kolektívnych zariadení v okrese Prešov z dôvodu zvýšenej chorobnosti 
na ARO nebolo zaznamenané. 
 
 
Nozokomiálne nákazy: 
 
Oddelenie                                           Diagnóza                                                   Počet 
KAIM                 A41.5 – 1, J15.0 – 3, J15.1 – 1, J15.5 – 2, 
     J15.8 – 1, N30 – 6, T81.3 – 2    16 
Pediatrie    A04.5 – 1, A08.0 – 2     3 
Gynekologicko-pôrodnícke  T81.4 – 1     1 
Chirurgické    T80.1 – 1      1 
Úrazovej chirurgie    T81.4 – 1      1 
Spolu                                                                                                                       22                              
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
 
 B18.1- Chronická vírusová hepatitída B – hlásené 2 ochorenie u: 

- 42-ročného muža z Ostrovan. Pacient sledovaný od r. 1987 kedy zistená 
HBsAg pozitivita. T. č. v klinickom obraze zvýšená únavnosť. Výsledky vyš.: 
HBsAg – pozit., HBeAg – negat., anti HBe – pozit., HBV DNA: viac ako 
200 000 kop/ml. EA: negat.  

- 57-ročného muža zo Sabinova. U pacienta v r. 1998 zistená HBsAg pozitivita a 
zvýšená hodnota hepatálnych testov. Pacient sledovaný na hepatologickej a 
gastroenterologickej amb., kde t. č. zistená chronická VHB. Výsledky 
sérologického vyš.: anti HBcIgG – pozit., anti HBcIgM – pozit., anti HBs – 
negat., anti HBe – negat. EA: v r. 1991 manželka prekonala akútnu VHB.   

        
                                                   
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci september bolo 
hlásených  1 719 ARO s chorobnosťou 10 542,9/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci september, minulý mesiac  982 ARO s chorobnosťou 8 940,0/100 000 
obyvateľov.  Z celkového počtu ARO bolo hlásených 328 CHPO s chorobnosťou                   
2 011,7/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 129 CHPO (chorobnosť 1 174,4/100 000 
obyvateľov). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO aj CHPO bola zaznamenaná 
vo vekovej skupine u  0 – 5-ročných detí. Hlásených bolo 55 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 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Jana Mýtniková, MPH 
                                                                                                   regionálna hygienička 


