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Vec:  

1. Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okresoch Prešov a 
Sabinov v mesiaci máj 2010 

2. Informácia o výskyte Pertussis v Slovenskej republike 
3. Upozornenie: Povodne – riziko vzniku prenosných ochorení  

 
 
 
 

1.  Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okresoch Prešov          
a Sabinov v mesiaci máj 2010. 

 
         Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 
 

- poklesom chorobnosti na salmonelózy v okrese Prešov, kde bolo zaznamenaných 9 
ochorení, minulý mesiac 18 ochorení. V  okrese Sabinov nedošlo k zmene 
chorobnosti na salmonelózy. Zaznamenaných bolo podobne ako minulý mesiac 5 
ochorení. 

 
- naďalej nulovou chorobnosťou na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov aj v okrese 

Sabinov.  
 
- nárastom chorobnosti na kampylobakteriózy v obidvoch okresoch. V okrese Prešov 

sme zaznamenali 40 ochorení, predchádzajúci mesiac 18 ochorení, v okrese Sabinov  
14 ochorení, minulý mesiac 10 ochorení. 

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

Prešov, kde  bolo  zaznamenaných 5 ochorení, minulý mesiac 2 ochorenia. Ochorenia 
boli zaznamenané u rómskych detí,  4 u detí z rómskej osady Červenica, vo všetkých 
prípadoch sa jednalo o anikterickú formu ochorenia. Deti proti VHA neočkované. 
Kumulatívne od 28.4.2010 bolo v rómskej osade Červenica zaznamenaných 5 
ochorení (4 deti vo veku do 5 rokov a 1  10-ročné dieťa). V rámci protiepidemických 



opatrení je  v obci Červenica nariadené mimoriadne očkovanie rómskych detí vo veku 
od 1 – 15 rokov.  
Jedno ochorenie bolo zaznamenané u 7-ročného rómskeho dieťaťa z obce Varhaňovce. 
Anikterická forma ochorenia, proti VHA neočkované. V rámci protiepidemických 
opatrení bolo rovnako v obci Varhaňovce nariadené mimoriadne očkovanie rómskych 
detí vo veku od 1 – 15 rokov.  
 
V okrese Sabinov  sme v mesiaci máj nezaznamenali ochorenie na VHA, 
predchádzajúci mesiac bolo zaznamenané 1 ochorenie. 

 
- v skupine vírusových a iných špecifikovaných črevných infekcií sme zaznamenali 

pokles chorobnosti na rotavírusovú enteritídu v  okrese Prešov, kde bolo hlásených 5 
ochorení, minulý mesiac 8 ochorení, v okrese Sabinov sme podobne ako minulý 
mesiac zaznamenali 6 ochorení.  

 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Prešov: 
 
A37.0 - Divý kašel vyvolaný Bordetella pertussis - 1 ochorenie u 13-ročného dievčaťa 

z Prešova. V klinickom obraze 3 mesiace trvajúci suchý dráždivý kašeľ. Výsledky 
sérologického vyšetrenia (ELISA IgA/IgG proti pertusovému toxínu): IgA – negat., 
IgG – pozit. Pacientka proti pertussis kompletne očkovaná aj preočkovaná. 

  
A39.0 - Meningokoková meningitída – hlásené 2 ochorenia u: 

- 2-ročného rómskeho dieťaťa z obce Žehňa. V klinickom obraze TT 39°C, 
zvracanie, po celom tele prítomné početné rôzne veľké sufúzie (cca 0,5 – 1,5 cm), 
prítomné príznaky meningeálneho dráždenia. Realizovaná LP. Mikroskopickým 
vyšetrením v likvore zistená prítomnosť gram- diplokokov. Likvor kultivačne POS. 
Z  hemokultúry izolovaná bližšie nešpecifikovaná Neisseria meningitidis.  
- 4-ročného rómskeho dieťaťa rovnako z obce Žehňa. V klinickom obraze 
zvracanie, bolesti hlavy v záhlaví, prítomné príznaky meningeálneho dráždenia. 
Realizovaná LP. Z likvoru izolovaná bližšie nešpecifikovaná Neisseria 
meningitidis. 

 
B18.1 - Chronická vírusová hepatitída B – hlásené 1 ochorenie u 30-ročnej ženy 

z Prešova. V rámci predoperačných vyšetrení zistené zvýšené hodnoty hepatálnych 
testov. Výsledky sérologických vyš.: HBsAg – pozit., HBeAg – negat. EA: pred 
15 rokmi realizovaná tonzilektómia. 

 
B18.2 - Chronická vírusová hepatitída C – 1 ochorenie u 48-ročného muža z obce 

Záborské. Od januára 2010 nechutenstvo, chudnutie. V rámci hospitalizácie 
náhodne zistené zvýšené hodnoty hepatálnych testov. Výsledky sérologického 
vyšetrenia: anti HCV – reaktívne, HCV RNA – genotyp 1. EA: pred 16 rokmi 
cholecystektómia, v roku 2003 a v januári 2010 zubné ošetrenie s resekciou. 

 
B19.9 - Nešpecifikovaná vírusová hepatitída – 1 ochorenie u 4-ročného rómskeho 

dieťaťa z obce Červenica. V klinickom obraze nechutenstvo. Dieťa vyšetrené 
v rámci LD ako kontakt s VHA. Pre pozit. UBG v moči odoslaný na 
hospitalizáciu. Výsledky sérologického vyš.: anti HAV IgM – negat., anti HAV 
celk. – negat., HBsAg – negat., anti HBc IgM – negat., anti HBc celk. – negat.  



 
B26.9 - Parotitída bez komplikácií – 1 ochorenie u 3-ročného dieťaťa z obce Široké. 

V klinickom obraze tvrdý, bolestivý opuch pred ľavou ušnicou. Dg. stanovená na 
základe klinických príznakov, sérologické vyš. nerealizované. Dieťa očkované 
Priorixom 30.1.2008. 

 
 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci máj bolo 
hlásených  2 389 ARO s chorobnosťou 10 084,1/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 
hlásiacich v mesiaci máj, minulý mesiac  2 617 ARO s chorobnosťou 10 366,8/100 000 
obyvateľov.  Z celkového počtu ARO bolo hlásených 68 CHPO s chorobnosťou       
287,0/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 124 (chorobnosť 491,2/100 000 obyvateľov). 
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola zaznamenaná u ARO vo vekovej skupine 0 – 5-
ročných a v skupine CHPO –  15 - 19-ročných detí. Hlásených bolo 39 komplikácií, najviac 
sinusitíd – 26. 
Prerušenie prevádzky kolektívnych zariadení v okrese Prešov z dôvodu zvýšenej chorobnosti 
na ARO nebolo zaznamenané. 
 
 
Nozokomiálne nákazy: 
 
Oddelenie                                           Diagnóza                                                   Počet 
KAIM                 J15.1 – 2, J15.8 – 4, K65 – 1   7 
ORL     A41.9 – 1, T80.1 - 1    2 
Gynekologicko-pôrodnícke  T81.3 – 1     1 
Urologické    N10 – 1     1 
Ortopedické    T84.5 – 1     1 
Spolu                                                                                                                       12                               
 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
 
 
A37.0 -  Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis – 1 ochorenie u 14-ročného chlapca       

z obce Olejníkov. V klinickom obraze prítomný 2 týždne trvajúci výrazný suchý 
dráždivý kašeľ. Th: Fromilid 10 dní, Augmentin. Výsledky sérologického 
vyšetrenia: (ELISA IgA/IgG proti pertusovému toxínu) IgA – hraničná hodnota, 
IgG – pozit. Pacient proti pertussis riadne očkovaný a preočkovaný. 

 
A37.1 -  Divý kašeľ vyvolaný Bordetella parapertussis – hlásené 2 ochorenia u: 

- 5-ročného dieťaťa z Lipan. V klinickom obraze suchý dráždivý záchvatovitý 
kašeľ. Th: Fromilid. Výsledky vyšetrenia: B parapertussis DNA PCR – pozit. 
- 35-ročnej ženy z Lipan. V klinickom obraze 3 týždne trvajúci suchý dráždivý 
kašeľ. Th: Fromilid. Výsledky sérologického vyšetrenia (MIF IgA/IgG):            
IgA – pozit., IgG – pozit. 

 
                                                              
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci máj bolo 
hlásených  1 943 ARO s chorobnosťou 10 781,8/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov 



hlásiacich v mesiaci máj, minulý mesiac  1 636 s chorobnosťou 10 893,8/100 000 obyvateľov.  
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 340 CHPO s chorobnosťou 1 886,7/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 254 (chorobnosť 1 691,3/100 000 obyvateľov). Hlásených bolo 79 
komplikácií, najviac otitíd - 37. 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 
 
 
2. Informácia o výskyte Pertussis v Slovenskej republike 
 

Z analýzy epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za január a február 2010 
vyplýva, že sa opäť vyskytujú prípady pertussis  u detí aj dospelej populácie (178 ochorení). 
Dospelá populácia môže byť prameňom nákazy pre detskú populáciu.  V januári t.r. bolo 
v SR hlásených 77 ochorení, z toho pertussis bol diagnostikovaný v 67 prípadoch. Vo februári 
to bolo už 101 ochorení, z toho pertussis bol diagnostikovaný v 94  prípadoch. Ostatné 
ochorenia boli diagnostikované ako parapertussis, resp. ako nešpecifikovaný divý kašeľ. 
Ochorenia boli diagnostikované prevažne u kompletne očkovaných osôb 66,3% chorých (v 
28,1% prípadoch údaj o očkovaní nebol zistený). Všetky ochorenia boli potvrdené 
serologicky. Najviac ochorení bolo hlásených zo Západoslovenského a Stredoslovenského 
kraja. Nepredpokladáme však, že pertussis sa nevyskytuje aj v našom regióne. V uplynulom 
roku sme hlásili niekoľko prípadov serologicky potvrdených ochorení na pertussis, zistených 
náhodne pri vyšetrení v imunologickej ambulancii v Košiciach.  

Z uvedeného dôvodu žiadame lekárov prvého kontaktu, prípadne aj odborných 
ambulancií, aby pri klinických príznakoch, ktoré môžu svedčiť o ochorení na pertussis 
(aj u očkovaných jedincov) zabezpečili v rámci diferenciálnej diagnostiky aj serologické 
vyšetrenie na pertussis (IgM, IgA protilátky). 

 
 
 

      3. Upozornenie: Povodne – riziko vzniku prenosných ochorení 
 

      Prednosta ObÚ v Prešove dňa 10.06.2010 o 12,00 hod. odvolal mimoriadnu situáciu na 
území okresu Prešov a okresu Sabinov. Mimoriadna situácia ostáva vyhlásená len na 
územiach, ktoré sú ohrozené zosuvmi územia a narušením statiky budov (Kapušany, 
Brezovička, Križovany, Tichý Potok). V súvislosti so vzniknutou situáciou a s cieľom 
zabránenia vzniku prenosných ochorení a ich predchádzaniu, orgán verejného zdravotníctva 
vydal 31 rozhodnutí, v ktorých odborne usmernil najviac postihnuté obce ako postupovať pri 
likvidácii následkov povodní. Hygienicko-epidemiologické opatrenia boli zo strany zástupcov 
RÚVZ uplatňované aj na zasadnutiach krajskej a obvodnej povodňovej komisie resp. 
prostredníctvom krízových štábov. RÚVZ so sídlom v Prešove zabezpečil informácie pre 
obyvateľstvo aj prostredníctvom internetu a naďalej kontroluje spôsob zabezpečovania 
obyvateľov v postihnutých oblastiach pitnou vodou. Obyvatelia majú k dispozícii cisterny 
s pitnou vodou, alebo balenú pitnú vodu. Toho času klesá hladina spodnej vody, vykonáva sa 
čistenie a dezinfekcia vodných zdrojov, následne budú odobraté vzorky vôd z postihnutých 
studní. 
V súvislosti so vzniknutou povodňovou situáciou Vás žiadame o zvýšenú lekársku 
starostlivosť nad pacientami zo zaplavených oblasti, so zameraním na výskyt infekčných 



hnačkových ochorení, hepatitídy typu A, leptospirózy, tularémie a ďalších infekčných 
ochorení.  
V prípade výskytu infekčných ochorení kontaktujte infekčné oddelenie FNsP v Prešove 
a oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Prešove. 
Najnovšie informácie získate na internetovej stránke www.uvzsr.sk a www.ruvzpo.sk . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ing. Jana Mýtniková 
                                                                                                       regionálna hygienička 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
- všetkým praktickým lekárom pre dospelých 
- všetkým praktickým lekárom pre deti a dorast 
- MUDr. Pažinková Monika, riaditeľka FNsP Prešov – e-mail 
- MUDr. Špiláková Nataša, prim. inf.odd.– e-mail 
- primári lôžkových odd. FNsP Prešov – e-mail 
- poliklinika Sabinov –e-mail 
- laboratórium Aliatros – e-mail 
- Poliklinika Sekčov – e-mail 
- RVPS Prešov – e-mail 
- Epidemiológ FNsP Prešov – e-mail 
- RÚVZ v Prešovskom kraji – e-mail 
- RÚVZ Banská Bystrica – e-mail 
 


