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Vec: 

Epidemiologická situácia v okresoch  Prešov a Sabinov v mesiaci august  2014 

 

 

Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 

 

- v okrese Prešov bol v mesiaci august hlásených 19 ochorení na salmonelózu s 

chorobnosťou 11,14/100 000 obyvateľov. V minulom mesiaci bolo hlásených 15 ochorení 

s chorobnosťou 8,80/100 000 obyvateľov, čo znamená, že došlo k nárastu chorobnosti 

v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Bezpríznakové vylučovanie salmonel nebolo 

zaznamenané v tomto ani v  predchádzajúcom mesiaci.   

V okrese Sabinov boli hlásené 4 ochorenia na salmonelózu s chorobnosťou  6,84/100 000 

obyvateľov, čo predstavuje nárast chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom, v ktorom 

boli hlásené 2 ochorenia s chorobnosťou 3,42/100 000 obyvateľov. Bezpríznakové 

vylučovanie salmonel nebolo zaznamenané v tomto ani v minulom mesiaci. V tomto mesiaci 

bolo hlásené 1 ochorenie na paratýfus B (dg. A01.2) s chorobnosťou 1,71/100 000 

obyvateľov u 3-mesačného dieťaťa z okresu Sabinov žijúceho v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom.  V klinickom obraze prítomné riedke žlto-zelené stolice s prímesou 

krvi, zvracanie, subfebrility. Ochorenie laboratórne potvrdené- Salmonella paratyphi B 

ssp.var.Java. 

 

- v okrese Prešov boli hlásené 3 ochorenia na bacilárnu dyzentériu s chorobnosťou  

1,76/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 2 ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 

obyvateľov,  čo predstavuje nárast chorobnosti oproti minulému mesiacu. Bezpríznakové 

vylučovanie nebolo evidované v tomto ani v predchádzajúcom mesiaci.  

V okrese Sabinov boli v tomto mesiaci hlásené 3 ochorenia s chorobnosťou 5,13/100 000 

obyvateľov, minulý mesiac sme evidovali 4 ochorenia s chorobnosťou 6,84/100 000 

obyvateľov, čo predstavuje pokles chorobnosti oproti minulému mesiacu. Bezpríznakové 

vylučovanie nebolo zaznamenané v tomto ani v minulom mesiaci.  

 

- poklesom chorobnosti na kampylobakteriózy v okrese Prešov. Hlásených bolo 35 ochorení 

s chorobnosťou 20,52/100 000 obyvateľov, minulý mesiac sme evidovali 46 ochorení                          

s chorobnosťou 26,97/100 000 obyvateľov.  



V okrese Sabinov bolo hlásených 15 ochorení s chorobnosťou 25,66/100 000 obyvateľov,              

čo predstavuje pokles chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom, v ktorom bolo 

hlásených  18 ochorení s chorobnosťou 30,80/100 000 obyvateľov. 

 

-v skupine enteritíd zapríčinených Yersiniou enterocolitica bolo v okrese Prešov hlásené 1 

ochorenie s chorobnosťou 0,59/100 000 obyvateľov, v minulom mesiaci boli zaznamenané 2 

ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov bolo hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 1,71/100 000 obyvateľov, 

v minulom mesiaci neboli evidované žiadne ochorenia.  

 

 

- v skupine enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile bol v okrese Prešov 

zaznamenaný pokles chorobnosti. V mesiaci august nebolo v okrese Prešov zaznamenané 

žiadne ochorenie, minulý mesiac boli hlásené 3 ochorenia s chorobnosťou 1,76/100 000 

obyvateľov.   

V okrese Sabinov neboli v tomto ani v minulom mesiaci evidované žiadne ochorenia. 

 

 

-  v skupine vírusových gastroenteritíd  – poklesom chorobnosti na rotavírusovú enteritídu 

v okrese Prešov.  

V okrese Prešov bolo hlásených 13 ochorení s chorobnosťou 7,62/100 000 obyvateľov,  

minulý mesiac 15 ochorení s chorobnosťou 8,80/100 000 obyvateľov. 

V okrese Sabinov bolo podobne ako v predchádzajúcom mesiaci  hlásené 1 ochorenie s 

chorobnosťou 1,71 /100 000 obyvateľov.  

 

V mesiaci august sme zaznamenali epidemický výskyt rotavírusovej enteritídy 

(dg.A08.0) nozokomiálneho charakteru na oddelení neonatológie vo FNsP J.A. Reimana        

v Prešove. Zo 116 exponovaných osôb (40 novorodencov a 76 pracovníkov ošetrujúceho 

personálu) ochorelo v čase od 1. 8. 2014 do 6. 8. 2014 - 8 novorodencov (laboratórne 

potvrdený rotavírus). V klinickom obraze prítomné riedke stolice, bez teplôt. Ďalej bolo 

zistené, že u matiek týchto detí a personálu oddelenia sa nevyskytli žiadne príznaky daného 

ochorenia. Th - infúzne podané probiotiká. Choré deti izolované v izolačnom boxe.  

Na oddelení nariadené príslušné protiepidemické opatrenia. 

 

 

- u ochorení na adenovírusovú enteritídu – poklesom chorobnosti v okrese Prešov.  

V okrese Prešov sme zaznamenali 1 ochorenie s chorobnosťou 0,59/100 000 obyvateľov, 

v minulom mesiaci boli hlásené  2  ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov.   

V okrese Sabinov sme neevidovali v tomto ani v predchádzajúcom mesiaci žiadne ochorenie 

na adenovírusovú enteritídu.  

  

 

- v  skupine gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk  boli v  okrese Prešov   

zaznamenané 2 ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov, čo znamená, že došlo 

k poklesu chorobnosti, minulý mesiac sme evidovali 9 ochorení s chorobnosťou 5,28/100 000 

obyvateľov. 

V okrese Sabinov sme v tomto mesiaci nezaznamenali žiadne ochorenie , minulý mesiac bolo 

hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 1,71/100 000 obyvateľov.  

 

 



- v skupine vírusových hepatitíd v okrese Prešov bol zaznamenaný nárast výskytu hepatitíd.  

 

V okrese Prešov bolo hlásených 11 ochorení s chorobnosťou 6,45/100 000 

obyvateľov. 

Ochorenie zaznamenané : 

-u 34-ročného muža z Prešova. V klinickom obraze prítomná TT - 40°C, nauzea, bolesti 

brucha, ikterus sklér, tmavý moč, vysoké hodnoty HT. Pacient hospitalizovaný na Infekčnom 

oddelení FNsP J.A. Reimana v Prešove. Ochorenie laboratórne potvrdené (anti HAV IgM- 

pozit). Pacient neočkovaný. Protiepid. opatrenia zabezpečené v plnom rozsahu. 

  

-2 prípady ochorenia na VHA (dg.B15) zaznamenané u detí  žijúce v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom  v obci Chminianske Jakubovany.  Ochoreli deti vo veku 1-ročné- 

1x, 4-ročné-1x. V klinickom obraze prítomné  hnačky, nechutenstvo, spavosť, TT:38°C. Deti 

hospitalizované na Infekčnom oddelení FNsP J. A. Reimana v Prešove, proti VHA 

neočkované. V obidvoch prípadoch forma ochorenia bola  anikterická. Ochorenia laboratórne 

potvrdené (anti HAV IgM- pozit.). Protiepidemické opatrenia zabezpečené v plnom rozsahu.   

 

V mesiaci august sme zaznamenali epidemický výskyt 8 ochorení na vírusovú 

hepatitídu A (dg.B15) u detí žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým štandardom v obci 

Svinia. Ochoreli deti vo vek. skupine- 4-ročné- 2x, 1-ročné-1x, 7-ročné-1x, 9-ročné-1x, 3-

ročné-2x, 15-ročné-1x. V klinickom obraze prítomné bolesti brucha, febrility, hnačky, 

zvracanie, tmavý moč. Vo všetkých prípadoch deti proti VHA neočkované, hospitalizované na 

Infekčnom oddelení FNsP J. A. Reimana v Prešove. Forma ochorenia- 2x anikterická  6x 

ikterická. Ochorenia boli laboratórne potvrdené (anti HAV IgM- pozit). Protiepidemické 

opatrenia zabezpečené v plnom rozsahu.  

Zároveň boli vydané rozhodnutia na zaočkovanie  detí do 6 rokov žijúce v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom.  

 

V okrese Sabinov bolo hlásené 1 ochorenie na akútnu hepatitídu C (dg.B17.1) 

s chorobnosťou 1,71/100 000 obyvateľov. Ochorenie zaznamenané u 24-ročnej ženy. V rámci 

diferenciálnej diagnostiky zistené vyššie hodnoty hepatálnych testov. EA - aplikácia drog - 

psychoaktívnych látok injekčnou formou (naposledy - začiatok júla  2014).Výsledky 

serologických vyšetrení: HCV-RNA – pozit. 

 

 

Z 22.5- Nosič vírusovej hepatitídy B- v mesiaci august neboli zaznamenané žiadne prípady 

ochorení v okrese Prešov a Sabinov. 

 

 

Ďalšie ochorenia v okrese  Prešov: 
 

A37.0 - Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis  - zaznamenané  2 ochorenia u 

 

-4-mesačného dieťaťa z obce Fričovce žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom z okresu Prešov. V klinickom obraze prítomný dráždivý kašeľ, zväčšené tonzily, 

dýchanie zostrené, febrility. Dieťa neočkované pre časté ochorenia HDC.  

Výsledky serologických vyšetrení: Bordetella pertussis toxín IgA (ELISA): 66,40 pozit. 

                                                        B. pertussis toxín IgG (ELISA): 93,40 hraničná hod. 

 



-4-ročného dieťaťa z Prešova. V klinickom obraze prítomný týždeň pretrvávajúci suchý  

záchvatovitý dráždivý kašeľ, bez teplôt. Dieťa riadne očkované. Výsledky laboratórnych 

vyšetrení: PCR: pozit. 

    

A 69.2 – Lymeská choroba  – hlásené 2 ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov. 

 

Ochorenia zaznamenané: 

- u 44-ročnej ženy z Prešova. V rámci diferencovanej diagnostiky vyšetrená na 

dermatologickej ambulancii vo FNsP J.A. Reimana v Prešove. V klinickom obraze prítomné 

zväčšené nebolestivé lymfatické uzliny (veľkosti čerešne). EA: akvirácia kliešťom. 

Výsledky  sérologického vyšetrenia - anti  Borelia burg. Elisa IgG -pozit. Záverečná dg.  

Erythéma po preliečení ATB 

 

- u 43-ročnej ženy z Prešova. V rámci diferencovanej diagnostiky vyšetrená na 

dermatologickej ambulancii vo FNsP J.A. Reimana v Prešove. EA: poštípanie neznámym 

hmyzom v oblasti ľavého predkolenia (cca začiatkom júla). TH: Ospamox 

Výsledky  sérologického vyšetrenia - anti  Borelia burg. Elisa IgG -pozit. Záverečná dg. na 

základe  výsledkov stanovená dg. - I. štádium Erythema migrans 

 

Z20.3- Kontakt alebo ohrozenie besnotou- v okrese Prešov zaznamenané 2 ochorenia 

s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov. Indikovaná antirabická vakcinácia.  

 

V okrese Sabinov zaznamenané 3 ochorenia s chorobnosťou 5,13/100 000 obyvateľov. 

Indikovaná antirabická vakcinácia.  

 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia 

 
V mesiaci august bol v okrese Prešov zaznamenaný pokles chorobnosti v skupine 

ARO aj v skupine CHPO v porovnaní s minulým mesiacom. 

Hlásených bolo 1 259 ARO s chorobnosťou 11 921,8/100 000 obyvateľov  v starostlivosti 

lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 1 547 ARO s chorobnosťou                         

16 480,1/ 100 000 obyvateľov. 

            Z celkového počtu ARO bolo hlásených 10 CHPO s chorobnosťou 94,7/100 000 

obyvateľov,  minulý mesiac 45  CHPO s chorobnosťou 479,4/100 000 obyvateľov.  

            Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola u ARO a CHPO zaznamenaná vo 

vekovej skupine 0 - 5-ročných detí.  

Hlásené  boli 4 komplikácie - z toho najviac  bronchopneumónie a pneumónie - 3. 

 

 

Nozokomiálne nákazy: 
 

Oddelenie                                               Diagnóza                                                               Počet 
________________________________________________________________________ 

KAIM    J15.0 - 1, J15.1- 1, J15.2- 1, J15.4-1, J15.5 - 1, J20 - 2, 

                                               N34 – 3       10         

                                                                                                                     

Detské               A04.5- 1, A08.0- 1, A08.2- 1     3 

 



Novorodenecké  A08.0 -  9       9 

                 
Psychiatrické   J18  - 1       1 

            

Traumatologické  T81.3 – 1       1 

                                                            

Spolu                                                                                                                                   24                      

 

 

Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov:   
 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia  
 

V mesiaci august bol v okrese Sabinov zaznamenaný pokles chorobnosti v skupine 

ARO a  CHPO v porovnaní s minulým mesiacom.   

           Hlásených bolo 834 ARO s chorobnosťou 8 085,5/100 000 obyvateľov v starostlivosti 

lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 1 267 ARO s chorobnosťou                      

12 707,0/100 000  obyvateľov. 

           Z celkového počtu ARO bolo hlásených 52 CHPO s chorobnosťou 504,1/100 000 

obyvateľov, minulý mesiac 130 CHPO s chorobnosťou 1 303,8/100 000  obyvateľov. 

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola u ARO aj CHPO zaznamenaná vo vekovej 

skupine 0 - 5-ročných detí. 

Hlásených bolo 25 komplikácií - najviac otitíd – 19. 

 

 

Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:   
 

V mesiaci august nebola v okresoch Prešov a Sabinov hlásená izolácia salmonel 

z vonkajšieho prostredia. 

 

 

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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