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Vec 

Epidemiologická situácia v okresoch  Prešov a Sabinov v mesiaci september 2015 

 

 

 

Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 
 

- vzostupom chorobnosti na salmonelózu v obidvoch okresoch.  

V okrese Prešov bolo v mesiaci september hlásených 89 ochorení s chorobnosťou     

51,99/100 000 obyvateľov. V minulom mesiaci bolo evidovaných 42 ochorení s 

chorobnosťou 24,53/100 000 obyvateľov. Zároveň boli hlásené 3 bezpríznakové vylučovania 

salmonel. V minulom mesiaci boli evidované 2 bezpríznakové vylučovania salmonel. 

 

V okrese Prešov bol v mesiaci september zaznamenaný epidemický výskyt salmonelózy    

(dg. A02.0) na ZŠ Májové nám. 1, Prešov. Z celkového počtu 613 exponovaných osôb       

(557 žiakov a 56 zamestnancov) bolo v mesiaci september potvrdených 77 prípadov 

ochorenia (74 u detí a 3 u zamestnankýň školskej jedálne). Vo všetkých  77 prípadoch bola z 

výteru z konečníka bakteriologickým vyšetrením potvrdená Salmonella enteritidis. Prvé 

príznaky ochorenia boli zaznamenané od 14.9.2015. V klinickom obraze dominovali početné 

vodnaté stolice, zvracanie, bolesti brucha, nechutenstvo, febrility. U 2 detí si priebeh 

ochorenia vyžiadal hospitalizáciu. Prvé potvrdené prípady boli na oddelenie epidemiológie 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove nahlásené v piatok 

18.9.2015. V rámci epidemiologického šetrenia bolo zistené, že chorí dňa 14.9.2015 

konzumovali v školskej jedálni  šarišskú ľuštu a špenátové halušky so syrovou omáčkou. V 

školskej jedálni bol vykonaný štátny zdravotný dozor spojený s odberom sterov z pracovného 

prostredia a rúk zamestnancov, ktorých výsledky boli negatívne. Pokiaľ ide o vzorky stravy, 

tieto nemohli byť odobraté, nakoľko povinnosťou prevádzkovateľa zariadenia spoločného 

stravovania je uchovávať vzorky stravy po dobu 48 hodín a prvé prípady ochorenia boli 

hlásené až 4 dni po konzumácii uvedenej stravy. Zo strany RÚVZ so sídlom v Prešove bolo 

vydané predbežné opatrenie, ktorým bolo základnej škole uložené vykonať účinnú 

dezinfekciu všetkých priestorov v prevádzke školskej jedálne, zabezpečiť odber vzoriek 

biologického materiálu od zamestnancov školskej jedálne za účelom určenia pôvodcu 

prenosného ochorenia a zdržať sa prevádzkovania stravovacej časti základnej školy do doby 



vykonania účinnej dezinfekcie. Zároveň bol zamestnancom školskej jedálne nariadený 

zvýšený zdravotný dozor – dočasný zákaz výkonu epidemiologicky závažných činností a 

lekársky dohľad. Dňa 22.9.2015 bolo riaditeľkou uvedenej základnej školy udelené 

riaditeľské voľno od 23.9.2015 do 25.9.2015. 

 

V okrese Sabinov bolo hlásených 10 ochorení s chorobnosťou 17,03/100 000 obyvateľov.  

V minulom mesiaci bolo evidovaných 9 ochorení s chorobnosťou 15,33/100 000 obyvateľov. 

Zároveň boli hlásené 2 bezpríznakové vylučovania salmonel. V minulom mesiaci bolo 

evidované 1 bezpríznakové vylučovania salmonel. 

 

-  poklesom chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov a miernym nárastom 

chorobnosti v okrese Sabinov.  

V okrese Prešov ochorenie na bacilárnu dyzentériu v mesiaci september nebolo 

zaznamenané,  rovnako ako minulý mesiac.  Hlásené bolo 1 bezpríznakové vylučovanie.  

V okrese Sabinov boli v mesiaci september hlásené 4 ochorenia s chorobnosťou 6,81/100 000 

obyvateľov,  minulý mesiac evidované 3 ochorenia s chorobnosťou 5,11/100 000 obyvateľov.  

Bezpríznakové vylučovanie v okrese Sabinov nebolo zaznamenané v tomto ani v minulom 

mesiaci.  

 

- poklesom chorobnosti na kampylobakteriózu v okrese Prešov a miernym nárastom 

chorobnosti v okrese Sabinov.  

V okrese Prešov bolo hlásených 28 ochorení s chorobnosťou 16,35/100 000 obyvateľov, 

minulý mesiac sme evidovali 31 ochorení s chorobnosťou 18,11/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov bolo hlásených 21 ochorení s chorobnosťou 35,76/100 000 obyvateľov,  

minulý mesiac  18  ochorení s chorobnosťou 30,65/100 000 obyvateľov. 

 

- v prípade enteritíd zapríčinených Yersiniou enterocolitica došlo k poklesu chorobnosti 

v okrese Prešov, v ktorom ochorenie nebolo hlásené. V minulom mesiaci hlásené 1 

ochorenie s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov. 

V okrese Sabinov bolo podobne ako predchádzajúci mesiac zaznamenané 1 ochorenie 

s chorobnosťou 1,70/100 000  obyvateľov. 

 

- v prípade enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile bolo v mesiaci september v 

okrese Prešov podobne ako predchádzajúci mesiac hlásených 5 ochorení s chorobnosťou 

2,92/100 000 obyvateľov. 

V okrese Sabinov ochorenie nebolo hlásené. V predchádzajúcom mesiaci boli evidované 2 

ochorenia s chorobnosťou 3,41/100 000 obyvateľov.  

 

-  v skupine vírusových gastroenteritíd  – miernym nárastom chorobnosti na rotavírusovú 

enteritídu v obidvoch okresoch.  V okrese  Prešov  bolo v mesiaci september hlásených 7 

ochorení s chorobnosťou 4,09/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 5 ochorení s chorobnosťou 

2,92/100 000 obyvateľov. 

V okrese Sabinov bol v mesiaci september zaznamenaný nárast chorobnosti v porovnaní 

s minulým mesiacom. Hlásené boli 3 ochorenia s chorobnosťou 5,11/100 000 obyvateľov. 

V minulom mesiaci rotavírusová enteritída nebola hlásená. 

 

- miernym nárastom chorobnosti na adenovírusovú enteritídu v obidvoch okresoch. 

V mesiaci september, v okrese Prešov hlásené bolo 1 ochorenie s chorobnosťou 0,58/100 000 

obyvateľov. V minulom mesiaci adenovírusová enteritída nebola hlásená.   



V okrese Sabinov boli zaznamenané  3 ochorenia s chorobnosťou 5,11/100 000 obyvateľov, 

predchádzajúci mesiac boli zaznamenané 2 ochorenia s chorobnosťou 3,41/100 000 

obyvateľov. 

 

- v prípade gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk v okrese Prešov nedošlo 

k zmenám v chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. V mesiaci september 

bolo podobne ako predchádzajúci mesiac hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 0,58/100 000  

obyvateľov. 

V okrese Sabinov bol hlásený mierny nárast chorobnosti. V mesiaci september boli hlásené 2 

ochorenie s chorobnosťou 3,41/100 000 obyvateľov, minulý mesiac hlásené 1 ochorenie 

s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov.  

 

- v skupine vírusových hepatitíd bol v okresoch Prešov a Sabinov zaznamenaný nárast 

chorobnosti.  

V mesiaci september boli v okrese Prešov hlásené 4 sporadické ochorenia na VHA 

s chorobnosťou 2,34/100 000 obyvateľov. Ochorenia zaznamenané v majoritnej populácii u 

13-ročného dievčaťa, žiačky základnej školy z Prešova, 24-ročného muža z Prešova, 33-

ročného muža z Prešova a 44-ročnej ženy z obce Šarišská Trstená. Vo všetkých prípadoch 

ikterická forma ochorenia, chorí proti VHA neočkovaní. Ochorenia potvrdené laboratórne – 

anti HAV IgM – pozit. Vo všetkých prípadoch boli chorí hospitalizovaní na infekčnom 

oddelení FNsP J.A. Reimana v Prešove. V ohniskách boli vykonané príslušné protiepidemické 

opatrenia. 

V minulom mesiaci boli hlásené 2 ochorenia (chronická VHC) s chorobnosťou 1,17/100 000 

obyvateľov.  

 

V okrese Sabinov bolo zaznamenaných 5 ochorení s chorobnosťou 8,51/100 000 obyvateľov, 

z toho 4 sporadické ochorenia na VHA s chorobnosťou 6,81/100 000 obyvateľov a 1 

ochorenie na chronickú VHB s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov.  

Ochorenia na VHA zaznamenané u 7-ročného chlapca, žiaka ZŠ žijúceho v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom v obci Jarovnice, 29-ročného muža majoritnej populácie 

zo Sabinova, 45-ročnej ženy majoritnej populácie zo Sabinova a 50-ročnej ženy majoritnej 

populácie zo Sabinova. Vo všetkých prípadoch ikterická forma ochorenia, chorí proti VHA 

neočkovaní. Ochorenia potvrdené laboratórne – anti HAV IgM – pozit. Vo všetkých prípadoch 

boli chorí hospitalizovaní na infekčnom oddelení FNsP J.A. Reimana v Prešove. V ohniskách 

boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia. 

 

Chronická VHB bola zaznamenaná u 40-ročného muža žijúceho v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom v obci Jarovnice. Proti VHB neočkovaný. Ochorenie zistené v rámci 

diferenciálnej diagnostiky počas hospitalizácie. Ochorenie potvrdené laboratórne: HBsAg – 

pozit. Epidemiologická anamnéza negatívna. 

V predchádzajúcom mesiaci boli zaznamenané 2 ochorenia (VHA, chronická VHB) 

s chorobnosťou 3,40/100 000 obyvateľov.  

 

 

Ďalšie ochorenia v okrese  Prešov: 

 

 

A87.9 – Nešpecifikovaná vírusová meningitída – hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 

0,58/100 000 obyvateľov u:  



- 13-ročného dievčaťa žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom v Prešove. 

Dieťa hospitalizované na infekčnom oddelení FNsP J.A. Reimana v Prešove pre úporné 

bolesti hlavy, fotofóbiu a subfebrility. S podozrením pre susp. meningitídu realizovaná 

lumbálna punkcia - likvorový nález svedčí pre seróznu meningitídu.  

Výsledky laboratórneho vyšetrenia: likvor – kultivačne – negatívny. 

 

B26.9 – Parotitída bez komplikácií – zaznamenaný pokles chorobnosti v porovnaní 

s predchádzajúcim mesiacom. V mesiaci september boli hlásené 3 ochorenia s chorobnosťou 

1,75/100 000 obyvateľov, z toho 2 prípady zistené v rámci epidemického výskytu a 1 

sporadické ochorenie. V mesiaci august bolo evidovaných 17 ochorení s chorobnosťou 

9,93/100 000 obyvateľov.  

 

V rámci epidemického výskytu : 

 

 - v obci Chminianske Jakubovany hlásené 2 ochorenia u osôb žijúcich v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom. Veková štruktúra chorých: 10 – 14-roč.: 1x, 15 – 19-roč.: 1x. 

V klinickom obraze prítomný jednostranný, prípadne obojstranný opuch príušných žliaz, 

febrility. Ochorenia potvrdené sérologicky. Priebeh ochorení si nevyžiadal hospitalizáciu. 

V obidvoch prípadoch bolo vykonané očkovanie vzhľadom k veku, základné + preočkovanie.  

 

Sporadické ochorenia: 

 

- 1 ochorenie u 28-ročnej ženy žijúcej v prostredí s nízkym hygienickým štandardom v obci 

Abranovce. V klinickom obraze prítomný pravostranný bolestivý opuch príušnej žľazy, 

afebrilná. Ochorenie potvrdené na základe klinických príznakov, biologický materiál na 

laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Priebeh ochorenia si nevyžiadal hospitalizáciu. Chorá 

neočkovaná. 

 

Z20.3 - Kontakt alebo ohrozenie besnotou 

  

- v okrese Prešov boli zaznamenané 2 prípady s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov. 

V obidvoch prípadoch bola u poranených osôb indikovaná antirabická vakcinácia. V minulom 

mesiaci nebol zaznamenaný žiadny prípad. 

 

Z22.5 – Nosič vírusovej hepatitídy B 
 

- v okrese Prešov bolo zaznamenané 1 nosičstvo vírusovej hepatitídy B s chorobnosťou 

0,58/100 000 obyvateľov. V minulom mesiaci nosičstvo VHB nebolo zaznamenané. 

 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia 

  
V mesiaci september bol v okrese Prešov zaznamenaný nárast chorobnosti v skupine 

ARO aj v skupine CHPO v porovnaní s minulým mesiacom. 

Hlásených bolo 2 152 ARO s chorobnosťou 14 687,0/100 000 obyvateľov  

v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 1 213 ARO s chorobnosťou                         

13 677,5/ 100 000 obyvateľov. 

            Z celkového počtu ARO bolo hlásených 448 CHPO s chorobnosťou 3 057,5/100 000 

obyvateľov,  minulý mesiac 44  CHPO s chorobnosťou 496,1/100 000 obyvateľov.  



            Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine  ARO aj CHPO 

zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5-ročných detí. V mesiaci september bolo hlásených 31 

komplikácii, z toho najviac sinusitíd – 16. 

 
 

Nozokomiálne nákazy: 

 
Oddelenie                                      Diagnóza                                                     Počet 
___________________________________________________________________________

                                                                                                            

ARO     A04.7-1x, A41.0 – 1x, J06 – 2x, J15.0 – 4x,  

                                                           J15.2-1x,N30 – 2x                                                 11

         

 

Chirurgické    T80.2 – 1x                                      1 

  

Interné                A04.7 – 1x             1 

 

Rádioterapeutické   J22 – 1x               1

              

            ____ 

Spolu                                                                                                                                         14                   

 

 

 

Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov:   

 

 

B26.9 – Parotitída bez komplikácií – zaznamenaný nárast chorobnosti v porovnaní 

s predchádzajúcim mesiacom. V mesiaci august bolo hlásených 86 ochorení s chorobnosťou  

146,46/100 000 obyvateľov, v mesiaci august hlásených 5 ochorení s chorobnosťou     

8,51/100 000 obyvateľov. 

 

V rámci epidemického výskytu : 

  

- v obci Jarovnice hlásených 83 ochorení u detí žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom. Veková štruktúra chorých: 0 - roč. – 1x, 1 – 4-roč.– 6x, 5 - 9-roč. – 30x, 10 – 14-

roč. – 23x, 15 - 19-roč.- 15x, 20 - 24-roč. – 8x. V klinickom obraze prítomný bolestivý 

jednostranný, prípadne obojstranný opuch príušných žliaz, febrility. Ochorenia potvrdené na 

základe klinických príznakov, materiál na laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Priebeh 

ochorení si v jednom prípade vyžiadal hospitalizáciu. V 1 prípade dieťa vzhľadom na vek 

neočkované, v 41 prípadoch vzhľadom k veku len základné očkovanie, v 39 prípadoch 

základné očkovanie + preočkovanie, v 2 prípadoch vzhľadom k veku neúplné očkovanie. 

Kumulatívne v epidémii hlásených 186 ochorení. 

  

Sporadické ochorenia – 3 prípady: 

 

- 1 ochorenie u 12-ročného chlapca majoritnej populácie v obci Jakovany. V klinickom obraze 

prítomný pravostranný opuch príušnej žľazy, TT 39°C. Ochorenie potvrdené na základe 

klinických príznakov, biologický materiál na laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Priebeh 



ochorenia si nevyžiadal hospitalizáciu. U chorého realizované základné očkovanie +  

preočkovanie. 

 

- 1 ochorenie u 11-ročného dievčaťa žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

v obci Rožkovany. V klinickom obraze prítomný pravostranný opuch príušnej žľazy, TT 

38°C. Ochorenie potvrdené na základe klinických príznakov, biologický materiál na 

laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Priebeh ochorenia si nevyžiadal hospitalizáciu. U 

chorej realizované základné očkovanie +  preočkovanie.   

 

- 1 ochorenie u 9-ročného dievčaťa žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

v obci Milpoš. V klinickom obraze prítomný obojstranný opuch príušných žliaz, afebrilná. 

Ochorenie potvrdené na základe klinických príznakov, biologický materiál na laboratórne 

vyšetrenie odobratý nebol. Priebeh ochorenia si nevyžiadal hospitalizáciu. U chorej vzhľadom 

k veku realizované len základné očkovanie. 

 

 

Z20.3 - Kontakt alebo ohrozenie besnotou 

 

- okrese Sabinov podobne ako predchádzajúci mesiac nebol zaznamenaný žiadny prípad. 

 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia  
 

V mesiaci september bol v okrese Sabinov zaznamenaný nárast chorobnosti 

v skupine ARO aj  v skupine CHPO v porovnaní s minulým mesiacom.   

           Hlásených bolo 1 414 ARO s chorobnosťou 12 595,7/100 000 obyvateľov 

v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 782 ARO s chorobnosťou 

8 624,5/100 000 obyvateľov.  

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 168 CHPO s chorobnosťou 1 496,5/100 000 

obyvateľov, minulý mesiac 59 CHPO s chorobnosťou 650,7/100 000 obyvateľov. 

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO zaznamenaná vo 

vekovej skupine  20 – 59-ročných. V skupine CHPO bola najvyššia vekovo-špecifická 

chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5-ročných detí. Hlásených bolo 101 

komplikácií, najviac sinusitíd – 59. 

 

 

Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:   
 

V mesiaci september 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
Bankové spojenie: 7000139194/8180 Tel: 00421 51 7580310 e-mail: po.sekretariat@uvzsr.sk 
IČO: 00610992   Fax:00421 51 7733806 internet: www.ruvzpo.sk 
DIČ: 2020521899 

mailto:ZdravieZvierat.PO@svps.sk

