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Vec 
Epidemiologická situácia v okresoch  Prešov a Sabinov v mesiaci máj 2013 
 
 
Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 
 
 

- nárastom chorobnosti na salmonelózu v okrese Prešov. V mesiaci máj bolo hlásených 
18 ochorení s chorobnosťou 10,60/100 000 obyvateľov, čo predstavuje nárast 
chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom, v ktorom bolo hlásených 7 ochorení 
s chorobnosťou 4,12/100 000 obyvateľov. Bezpríznakové vylučovanie salmonel   
nebolo hlásené v tomto ani v minulom mesiaci.  
V okrese Sabinov bolo hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 1,72/100 000 obyvateľov, 
čo predstavuje pokles chorobnosti oproti minulému mesiacu, v ktorom bolo hlásených 
8 ochorení s chorobnosťou 13,78/100 000 obyvateľov. Bezpríznakové vylučovanie 
salmonel nebolo zaznamenané v tomto ani v minulom mesiaci.  

 
- poklesom chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov. Hlásené boli 3 

ochorenia s chorobnosťou 1,77/100 000 obyvateľov, rovnako ako  minulý mesiac, 
v ktorom boli hlásené 3 ochorenia s chorobnosťou 1,77/100 000 obyvateľov. 
Bezpríznakové vylučovanie nebolo zaznamenané v tomto ani v minulom mesiaci.  
V okrese Sabinov bola zaznamenaná nulová chorobnosť. Minulý mesiac bolo hlásené 
1 ochorenie s chorobnosťou 1,72/100 000 obyvateľov. 

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

bolo hlásených 36 ochorení s chorobnosťou 21,20/100 000  obyvateľov, minulý 
mesiac 23 ochorení s chorobnosťou 13,54/100 000 obyvateľov.  
V okrese Sabinov bolo hlásených 18 ochorení s chorobnosťou 31,00/100 000 
obyvateľov, čo je nárast chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom, v ktorom bolo 
hlásených  7 ochorení s chorobnosťou 12,05/100 000 obyvateľov. 
 

- v skupine vírusových gastroenteritíd – poklesom chorobnosti na rotavírusovú 
enteritídu v obidvoch okresoch. V okrese Prešov bolo hlásených 13 ochorení 



s chorobnosťou 7,65/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 16 ochorení s chorobnosťou 
9,42/100 000 obyvateľov. 
V okrese Sabinov boli hlásené  3 ochorenia s chorobnosťou 5,17/100 000 obyvateľov, 
minulý mesiac 4 ochorenia s chorobnosťou 6,89/100 000 obyvateľov. 
 

- v prípade ochorení na adenovírusovú enteritídu boli v okrese Prešov hlásené                          
2 ochorenia s chorobnosťou 1,18/100 000 obyvateľov.  Minulý mesiac hlásené 1 
ochorenie s chorobnosťou 0,59/100 000 obyvateľov. 
V okrese Sabinov bola hlásená nulová chorobnosť, rovnako ako minulý mesiac 
hlásená nulová chorobnosť.  
 

- v prípade gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk   boli v  okrese Prešov 
hlásená nulová chorobnosť, v minulom mesiaci zaznamenané 2 ochorenia 
s chorobnosťou 1,18/100 000 obyvateľov. 
V okrese Sabinov bolo zaznamenané 1 ochorenie s chorobnosťou 1,72/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac zaznamenaná nulová chorobnosť.   
 

- v skupine enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile bola v okrese Prešov  
zaznamenaná nulová chorobnosť. Minulý mesiac bolo hlásených 8 ochorení 
s chorobnosťou 4,71/100 000 obyvateľov.  
V okrese Sabinov bolo hlásené 1 ochorenie  s chorobnosťou 1,72/100 000 obyvateľov.  
Jedná sa o pacienta po dlhodobej terapií ATB pre infekciu HDC. 
Minulý mesiac bolo rovnako hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 1,72/100 000 
obyvateľov.   
 

- v skupine vírusových hepatitíd  sme v tomto mesiaci v okrese Prešov aj v okrese 
Sabinov zaznamenali nulovú chorobnosť, rovnako ako minulý mesiac. 
 

    
Ďalšie ochorenia v okrese  Prešov:  
 
 
B26.9 -Parotitída – zaznamenali sme 2 ochorenia. 

1.Ochorenie u 12 ročného chlapca. V klinickom obraze prítomná - bolesť hrdla, hrdlo 
mierne prekrvené bez povlakov a čápov, TT: do 37,3°C, symetrický opuch LU      
bilaterálne, palpačne citlivý. TH – V-PNC. Riadne očkovaný očkovacou látkou 

 Priorix. Výsledky vyšetrenia – signifikantný vzostup. 
  
            2.Ochorenie u 24 ročného muža. V klinickom obraze prítomná - bolesť v oblasti 

glandula parotis, mierny edém, s prechodom na pravú gl. parotis, bez teplôt. 
Riadne očkovaný očkovacou látkou Trimovax. Sérologia – materiál nebol 
odobratý na vyšetrenie.      

 
B678 – Nešpecifikovaná echinokokóza pečene  - 1ochorenie u 29 ročnej ženy žijúcej v  
             prostredí s veľmi nízkym hygienickým štandardom, kde bol častý kontakt so psom.   
             Veterinárne vyšetrenie psa nebolo možné zabezpečiť. 
             Pacientka prijatá na oddelenie chirurgie FNsP J.A. Reimana v Prešove so sono 
             dokázaným cystickým útvarom heparu. Indikovaná operácia. Výsledok biopsie – 
             echinokok - bližšie nešpecifikovaný. Liečba: Zentel. 
 



A69.2 – Lymeská choroba – 1 ochorenie. 
              Ochorenie u 49 ročného muža. V rámci epidemiologického šetrenia zistené: 
              Pred 10 dňami poštípaný kliešťom. Na koži prítomná škvrna, nebolestivá, nesvrbivá. 
              V oblasti ľavého boku v axilárnej čiare prítomný erythema migrans s priemerom  
              cca  4-5cm. 
              TH: Augmentín. Výsledky vyšetrenia zatiaľ nie sú k dispozícií. 
 
 
Z20.3 - Kontakt alebo ohrozenie besnotou - hlásené boli 4 poranenia – pohryznutia. 
             Z toho bolo zaznamenané 2x pohryznutie psom a 2x pohryznutie mačkou. 
             Všetkým pacientom indikovaná antirabická vakcinácia očkovacou látkou Verorab 
             podľa rozpisu.   
 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia  
– v mesiaci máj bol v okrese Prešov zaznamenaný pokles chorobnosti v skupine ARO aj 
CHPO v porovnaní s minulým mesiacom. 
Hlásených bolo 2 860 ARO s chorobnosťou 15 698,83/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 4 384 ARO s chorobnosťou                            
16 134,0/100 000 obyvateľov. 
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 96 CHPO s chorobnosťou 526,95/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 430 CHPO s chorobnosťou 1 582,5/100 000 obyvateľov. 
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť u ARO aj CHPO bola zaznamenaná vo vekovej 
skupine  0 - 5-ročných detí. Hlásených  bolo 49 komplikácií - z toho najviac sinusitíd – 25. 

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení. 
 
 
 
Nozokomiálne nákazy: 

Oddelenie                                               Diagnóza                                                               Počet 
_________________________________________________________________________ 
KAIM                              A41.8-2, J15.0-1, J15.2-1, J15.3-1, J15.8-6,   
                                                           J02–4, K65-1,N10-5,                                             21  
 
Cievna chirurgia                                T81.4-1,                                                                   1 
 
Geriatrické                                         J06-1,                                                                       1            
 
Radiačnej onkológie                           J06-1, A41.1-1, B37.0-4,                                       7             
 
Psychiatrické I.                                  J02-1,                                                                       1 
 
Urológie                                             T81.4-1,                                                                   1                                                                                                             
            __                                  
 
Spolu                                                                                                                                32                          
 
 
 



 
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov:   
 
A69.2 – Lymeská choroba – 1 ochorenie. 
              Ochorenie u 18 ročnej študentky. V rámci epidemiologického šetrenia zistené: 
              Poohryzená kliešťom na ľavom stehne. O 2 dni svrbivý erytém cca 10cm.   

  TH: Azitromicín. 
              Výsledky vyšetrenia zatiaľ nie sú k dispozícií. 
 
Z20.3 - Kontakt alebo ohrozenie besnotou - hlásené boli 2 poranenia – pohryznutia. 
             V obidvoch prípadoch bolo pohryznutie spôsobené psom. 
             Pacientom bola indikovaná antirabická vakcinácia očkovacou látkou Verorab 
             podľa rozpisu.   
 
 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci máj bol v okrese 
Sabinov zaznamenaný pokles chorobnosti v skupine ARO aj v skupine CHPO v porovnaní 
s minulým mesiacom.  
         Hlásených bolo 1 806 ARO s chorobnosťou 12 439,52/100 000 obyvateľov 
v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 2 278 ARO s chorobnosťou   
13 353,7/100 000  obyvateľov. 
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 140 CHPO s chorobnosťou 964,30/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 177 CHPO s chorobnosťou 1 037,6/100 000  obyvateľov.  
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola u ARO aj CHPO zaznamenaná vo vekovej 
skupine 0 - 5-ročných detí. 
Hlásených bolo 90 komplikácií - najviac otitíd – 54. 

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení. 
 
 
Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:  0 
 
Dostane: 
 

- riaditeľ FNsP – e-mail 
- primár infekčného oddelenia – e-mail 
- primár kliniky pediatrie – e-mail 
- poliklinika Sabinov – e-mail 
- laboratórium synlab slovakia s.r.o. – e-mail 
- Poliklinika Sekčov – e-mail 
- RVPS Prešov – ZdravieZvierat.PO@svps.sk - email 
- epidemiológ FNsP Prešov – e-mail 
- RÚVZ v Prešovskom kraji – e-mail 
- RÚVZ Banská Bystrica – e-mail 
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