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Vec: 

Epidemiologická situácia v okresoch  Prešov a Sabinov v mesiaci október 2014 

 

 

Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 

 

- v okrese Prešov boli v mesiaci október hlásených 115 ochorení na salmonelózu s 

chorobnosťou 67,44/100 000 obyvateľov. V minulom mesiaci bolo hlásených 26 ochorení 

s chorobnosťou 15,25/100 000 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 tomto mesiaci bol zároveň zaznamenaný epidemický výskyt salmonelózy (dg. 

A020) v meste Prešov. 

Celkovo v tejto epidémii bolo potvrdených 60 ochorení (z toho 7 potvrdené iba na základe 

klinických príznakov). Prvé  príznaky ochorenia boli zaznamenané od 4.10.-16.10.2014. V 

klinickom obraze dominovali hnačky, bolesti brucha, hlavy, zvracanie, kŕče, TT-40°C. 

Hospitalizáciu si vyžiadali 19 chorí. Pravdepodobným faktorom prenosu, ktorí chorí udávali 

boli cukrárenské výrobky. Tieto boli zakúpené v rôznych cukrárenských predajniach mesta 

Prešov. V rámci protiepidemických opatrení boli pracovníčkami oddelenia HV vykonané 

ďalšie šetrenia  v týchto predajniach (odobraté vzorky výrobkov).  

Pri  šetrení bolo zistené, že dodávateľom podozrivých výrobkov je výrobca, u ktorého úradnú 

kontrolu potravín vykonáva RVaPS Prešov. 

Laboratórne bola potvrdená prítomnosť Salmonella enteritidis v 6 vzorkách cukrárenských 

výrobkov z odobratých 6 vzoriek. Prevádzkovateľom cukrárni a lahôdok, v ktorých boli 

zakúpené výrobky od predmetného dodávateľa, boli uložené opatrenia - vykonať účinnú 

dezinfekciu všetkých priestorov a zabezpečiť odber vzoriek biologického materiálu od 

zamestnancov. 

 

- v okrese Sabinov bolo hlásených 14 ochorení na salmonelózu s chorobnosťou                

23,95/100 000 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 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 bolo v tomto mesiaci hlásených 7 ochorení s chorobnosťou 11,98/100 000 

obyvateľov, minulý mesiac sme evidovali 1 ochorenie s chorobnosťou 1,71/100 000 

obyvateľov, čo predstavuje nárast chorobnosti oproti minulému mesiacu. Bezpríznakové 

vylučovanie nebolo zaznamenané v tomto ani v minulom mesiaci.  

 

- nárastom chorobnosti na kampylobakteriózy v okrese Prešov. Hlásených bolo 51 ochorení 

s chorobnosťou 29,91/100 000 obyvateľov, minulý mesiac sme evidovali 44 ochorení                          

s chorobnosťou 25,80/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov bolo hlásených 33 ochorení s chorobnosťou 56,46/100 000 obyvateľov,              

čo predstavuje nárast chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom, v ktorom bolo hlásených  

24 ochorení s chorobnosťou 41,06/100 000 obyvateľov. 

 

- v skupine enteritíd zapríčinených Yersiniou enterocolitica bola v okrese Prešov hlásená 

nulová chorobnosť, v minulom mesiaci bolo zaznamenané 1 ochorenie s chorobnosťou 

0,59/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov boli hlásené 2 ochorenia s chorobnosťou 3,42/100 000 obyvateľov, 

v minulom mesiaci neboli hlásené žiadne ochorenia.  

 

- v skupine enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile bol v okrese Prešov 

a Sabinov zaznamenaný pokles chorobnosti. V mesiaci október nebolo v okrese Prešov 

zaznamenané žiadne ochorenie, minulý mesiac bolo hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 

0,59/100 000 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 bola zaznamenaná nulová chorobnosť, minulý mesiac 7 ochorení s 

chorobnosťou 4,10/100 000 obyvateľov. 

V okrese Sabinov bola taktiež zaznamenaná nulová chorobnosť, v predchádzajúcom mesiaci  

hlásené 4 ochorenia s chorobnosťou 6,84 /100 000 obyvateľov.  

 

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

V okrese Prešov sme nezaznamenali žiadne ochorenie na adenovírusovú enteritídu, 

v minulom mesiaci bolo hlásené  1  ochorenie s chorobnosťou 0,59/100 000 obyvateľov.   

V okrese Sabinov sme evidovali  1 ochorenie s chorobnosťou 1,71/100 000 obyvateľov, 

v predchádzajúcom mesiaci bola hlásená nulová chorobnosť.  

  

- v  skupine gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk  boli v  okrese Prešov   

zaznamenané 3 ochorenia s chorobnosťou 1,76/100 000 obyvateľov, čo znamená, že došlo 

k nárastu chorobnosti, minulý mesiac sme evidovali 1 ochorenie s chorobnosťou 0,59/100 000 

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 pokles výskytu hepatitíd.  



V okrese Prešov bolo hlásených 16 ochorení s chorobnosťou 9,38/100 000 

obyvateľov. 

V obci Chminianske Jakubovany v rámci epidemického výskytu vírusovej hepatitídy A 

(VHA) boli zaznamenané ďalšie 4  ochorenia (3deti a 1 dospelý) u osôb žijúcich v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom. Ochorel 4-ročný chlapec, 30-ročný muž a 2x 1-ročné deti.  

V klinickom obraze prítomné bolesti brucha, tmavý moč, nechutenstvo, zvracanie, hnačky. 

Proti VHA nikto nebol očkovaný.  Forma ochorenia- 3x ikterická, 1x anikterická. Chorí 

hospitalizovaní na Infekčnom oddelení FNsP J.A. Reimana v Prešove. Ochorenia boli 

laboratórne potvrdené (anti HAV IgM- pozit). Protiepidemické opatrenia zabezpečené 

v plnom rozsahu.  

 

- 3 ochorenia rodinného charakteru zaznamenané v obci Štefanovce v okrese Prešov.  

Ochorela 34-ročná žena, 34-ročný muž a 6-ročné dieťa. V klinickom obraze prítomné  

febrility, bolesti brucha, nauzea, tmavý moč, svetlejšia stolica, ikterus kože a sklér. Chorí 

hospitalizovaní na Infekčnom oddelení FNsP J.A. Reimana v Prešove. Forma ochorenia- 2x 

ikterická, 1x anikterická. Očkovanie proti VHA- 2x neočkované,1x očkované. Ochorenia boli 

laboratórne potvrdené. Protiepidemické opatrenia zabezpečené v plnom rozsahu (rodina + 

školské zariadenie).  

 

- ďalšie 2 prípady ochorenia hlásené u detí (súrodenci) z Prešova, žijúce v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom. Ochorenie zaznamenané u 11-ročného chlapca a 8-ročného 

dievčaťa. Prvý prípad hlásený v mesiaci september. V klinickom obraze prítomné bolesti 

brucha, hlavy, tmavší moč. Deti hospitalizované na Infekčnom oddelení FNsP J. A. Reimana 

v Prešove.  Proti VHA očkované. Forma ochorenia- ikterická 1x, anikterická 1x. Ochorenia 

boli laboratórne potvrdené - anti HAV IgM- pozit. Protiepidemické opatrenia zabezpečené 

v plnom rozsahu (rodina+ kolektív). Kumulatívne evidujeme  3 prípady.  

 

- 2 ochorenia zaznamenané v obci Rokycany u 6-ročných detí, ktoré žijú v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom. V klinickom obraze prítomné teploty, bolesti brucha, tmavý moč, 

zvracanie. Deti hospitalizované na Infekčnom oddelení FNsP J.A. Reimana Prešov. Forma 

ochorenia- 2x ikterická. Proti VHA- 1x neočkované, 1x očkované. Ochorenia boli laboratórne 

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

 

- 1 sporadické ochorenie na vírusovú hepatitídu A u 38-ročného muža z okresu Prešov. 

V klinickom obraze prítomné triaška, zimnica, TT- 39°C, žalúdočné kŕče, bolesti hlavy, tmavý 

moč, ikterus sklér, zvýšené hodnoty hepatálnych testov. Forma ochorenia ikterická. Pacient 

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

neočkovaný. Ochorenia boli laboratórne potvrdené - anti HAV IgM- pozit. Protiepidemické 

opatrenia zabezpečené v plnom rozsahu 

 

- 2 sporadické ochorenia na VHA u 61-ročnej ženy a 13-ročného chlapca z Prešova. 

V klinickom obraze prítomné  febrility,  bolesti brucha, hlavy, nevoľnosť, nechutenstvo, 

malátnosť. Obidvaja hospitalizovaní na Infekčnom oddelení FNsP J.A.Reimana v Prešove. 

Proti VHA neočkovaní. Forma ochorenia - anikterická 1x, ikterická 1x. Ochorenia boli 

laboratórne potvrdené - anti HAV IgM- pozit. Protiepidemické opatrenia zabezpečené 

v plnom rozsahu.  

 

- 2 sporadické ochorenia na VHA u 63-ročnej ženy a 20-ročného muža z obce Šarišská 

Poruba.  V klinickom obraze prítomné TT- 39°C, dyspeptické ťažkosti, nechutenstvo, tmavý 

moč, svetlá stolica, ikterus kože a sklér, bolesti hlavy, nevoľnosť, zvracanie,  zvýšené hodnoty 



hepatatálnych testov. Obidvaja hospitalizovaní na Infekčnom oddelení FNsP J.A.Reimana 

v Prešove. Proti VHA neočkovaní. Forma ochorenia- ikterická 2x. Ochorenia boli laboratórne 

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

 

 

V okrese Sabinov nebolo v tomto ako aj v predchádzajúcom mesiaci hlásené žiadne 

ochorenie na vírusovú hepatitídu A.  

 

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

ochorení v okrese Prešov a Sabinov. 

 

Ďalšie ochorenia v okrese  Prešov: 
    

A 69.2 – Lymeská choroba  – hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 0,59/100 000 obyvateľov. 

Ochorenie zaznamenané u 59-ročnej ženy z okresu Prešov. Pacientka v júni pri pobyte na 

záhrade poštípaná kliešťom pod kolenom. O týždeň prítomný erytém v mieste poštípania.  

Výsledky  sérologického vyšetrenia - anti  Borelia burg. Elisa IgM -pozit.  

 

A98.5- Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom- hlásené 1 ochorenie 

s chorobnosťou 0,59/100 000 obyvateľov u 51-ročného muža z Prešova. V klinickom obraze 

prítomné TT:40°C, bolesti hlavy, svalov a klbov, nauzea, hlava na poklop nebolestivá, 

orientačne neurologicky v norme, stolica a močenie v norme, USG   obličiek: bez nálezu. TH- 

Sumamed + lieky proti bolesti - bez efektu. Pacient hospitalizovaný na infekčnom oddelení 

v Košiciach. EA: často chodí do lesa, do prírody- je poľovník a rybár. Výsledky laboratórnych 

vyšetrení- Hantanvírus IgM - hraničná hodnota, hantanvírus IgG -pozit. 

 

B26.9- Parotitída bez komplikácii hlásené 2 ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 

obyvateľov.  Ochorenie zaznamenané u 

- 48-ročnej ženy z Prešova. V klinickom obraze prítomný tlak pred ľavou ušnicou s edémom, 

bez teplôt, vľavo submandibulárna hmatná uzlina, palpačne citlivá. Pacientka 

nehospitalizovaná a neočkovaná. EA- negat. Ochorenie stanovené na základe klinického 

obrazu.  

-12-ročného dievčaťa z obce Žehňa,  žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom.  

V klinickom obraze prítomné TT:38,5°C, citlivý opuch tváre vľavo - v oblasti príušnej žľazy. 

Proti parotitíde očkovaná. Ochorenie stanovené na základe klinického obrazu.  

 

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

Indikovaná antirabická vakcinácia.  

 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia 

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

ARO aj  v skupine CHPO v porovnaní s minulým mesiacom. 

Hlásených bolo 2 741 ARO s chorobnosťou 15 927,1/100 000 obyvateľov  v starostlivosti 

lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 3 305 ARO s chorobnosťou                         

19 929,0/ 100 000 obyvateľov. 



            Z celkového počtu ARO bolo hlásených 174 CHPO s chorobnosťou 1 011,1/100 000 

obyvateľov,  minulý mesiac 212  CHPO s chorobnosťou 1 278,4/100 000 obyvateľov.  

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

vekovej skupine 0 - 5-ročných detí.  

Hlásených  bolo 36 komplikácií - z toho najviac  sinusitíd - 15. 

 

 

Nozokomiálne nákazy: 
 

Oddelenie                                               Diagnóza                                                               Počet 
________________________________________________________________________ 

KAIM    N34 – 2, T81.4- 1                3                                               

Klinická onkológia  N34- 2                  2 

ORL    T81.4 – 1                 1 

                                                            

Spolu                                                                                                                                   6                      

 

 

Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov:   
 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia  
 

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

ARO aj v skupine  CHPO v porovnaní s minulým mesiacom.   

           Hlásených bolo 2 601 ARO s chorobnosťou 15 926,2/100 000 obyvateľov 

v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 2 252 ARO s chorobnosťou                      

18 713,9/100 000  obyvateľov. 

           Z celkového počtu ARO bolo hlásených 280 CHPO s chorobnosťou 1 714,5/100 000 

obyvateľov, minulý mesiac 345 CHPO s chorobnosťou 2 866,9/100 000  obyvateľov. 

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

skupine 0 - 5-ročných detí. 

Hlásených bolo 129 komplikácií - najviac otitíd – 62. 

 

 

 

 

Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:   
 

V mesiaci október bola v okrese Prešov zaznamenaná izolácia S. enteritidis v 6 vzorkách 

zákuskov, v okrese Sabinov izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia nebola  hlásená. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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