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Vec 
Epidemiologická situácia v okrese Prešov a Sabinov v mesiaci júl 2011 
 
 
 
Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 
 
 
- poklesom chorobnosti na salmonelózy v oboch okresoch. V okrese Prešov bolo 

zaznamenaných 7 ochorení s chorobnosťou 4,19/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 
16 ochorení (chorobnosť 9,59/100 000 obyvateľov).  
V  okrese Sabinov sme evidovali  7 ochorení s chorobnosťou 12,21/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 8 ochorení (chorobnosť 13,95/100 000 obyvateľov).  
Bezpríznakové vylučovanie salmonel v okrese Prešov a Sabinov v mesiaci júl nebolo 
zaznamenané. 

 
- nárastom chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov aj v okrese Sabinov. 

V okrese Prešov sme zaznamenali 7 ochorení s chorobnosťou 4,20/100 000 
obyvateľov, predchádzajúci mesiac bola hlásená nulová chorobnosť.  
V okrese Sabinov bolo hlásených 5 ochorení s chorobnosťou  8,72/100 000 
obyvateľov, predchádzajúci mesiac bolo evidované 1 ochorenie (chorobnosť 1,74/100 
000 obyvateľov).  
Bezpríznakové vylučovanie šigel bolo zaznamenané v 1 prípade v okrese Sabinov. 
 

- poklesom chorobnosti na kampylobakteriózy v  okrese Prešov aj v okrese Sabinov. 
V okrese Prešov sme zaznamenali 23 ochorení s chorobnosťou 13,78/100 000 
obyvateľov, v mesiaci jún 46 ochorení (chorobnosť 27,56/100 000 obyvateľov). 
V okrese Sabinov bolo hlásených 12 ochorení s chorobnosťou  20,93/100 000 
obyvateľov, v mesiaci jún  25 ochorení (chorobnosť 43,60/100 000 obyvateľov). 
 

- v okrese Prešov bolo hlásené 1 ochorenie na vírusovú hepatitídu typu A  u 35- 
ročného muža z Prešova, proti VHA neočkovaný. Jedná sa o anikterickú formu 
ochorenia. 



 
            Výsledky sérologického vyš.: anti HAV IgM – pozit., anti HAV celk. – pozit.    
                                                            Protiepidemické opatrenia v rodine vykonané.  

 
- v okrese Sabinov  sme v mesiaci júl nezaznamenali žiadne ochorenia na VHA. 

 
 
Ďalšie ochorenia v okrese Prešov: 
 
 
J10.9 –  Chrípka H1N1(Nowel) - v mesiaci júl bolo v okrese Prešov zaznamenaných 5 
ochorení:  

- 30-ročný muž, u ktorého v klinickom obraze boli: bolesti na hrudníku, bolesť hrdla,   
produktívny kašeľ, haemoptoe. 

- 50-ročný muž, u ktorého v klinickom obraze boli: slabosť, febrilný stav do 40°C, 
bolesti na hrudníku neudáva, prijatý na interné odd. s dg. pleurobronchopneumónia 
vpravo. 

- 35-ročná žena, u ktorej v klinickom obraze boli: kašeľ, bolesti na hrudníku, sťažené 
dýchanie.  

- 78-ročná žena, u ktorej v klinickom obraze boli: triaška, TT:39°C, bez kašľa, bez 
sťaženého dýchania. 

- 54-ročná žena, u ktorej v klinickom obraze boli: kašeľ – produktívny 
s vykašliavaním bielo- zeleného spúta, subfebrílie, bolesti hrdla, TT:38,5°C. 
 

Vo všetkých prípadoch pacienti boli hospitalizovaní na internom oddelení bez nutnosti 
podpory dýchania.  
Proti chrípke neboli zaočkovaní. 

 
Výsledky vyšetrení : Vírus chrípky A/H1N1 2009  Real time- PCR – pozitívny (u všetkých 
ochorení).             

                        
B58.9 - Nešpecifikovaná toxoplazmóza – ochorenie zaznamenané u 25-ročného muža 

z Prešova. Ochorenie zistené vyšetrením na hematologickej ambulancií pre 
podozrenie na anémiu.  

                  Z realizovaných odberov zistená pozitivita na toxoplazmózu, následne odoslaný na 
infekčnú  ambulanciu, kde boli zistené drobné LU submandibulárne, hmatné aj v 
oboch axilách. 

                  TH: Fromilid. 
                  EA:  v domácnosti nechovajú žiadne zvieratá, konzumáciu surového mäsa neguje. 
 
 Výsledky sérologického vyš.:  TOXO IgM - 12 - pozit, TOXO IgG - 375,0 - pozit, TOXO 

AVI - 0,25. 
 
 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci júl bol v okrese 
Prešov zaznamenaný vzostup chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom 
v skupine ARO a pokles chorobnosti v skupine CHPO. 
Hlásených bolo 1 055 ARO s chorobnosťou 9 662,0/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v mesiaci júl, minulý mesiac 972 ARO (chorobnosť 7 553,1/100 000 
obyvateľov). 



Z celkového počtu ARO bolo hlásených 31 CHPO s chorobnosťou 283,9/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 56 CHPO (chorobnosť 435,2/100 000 obyvateľov). Najvyššia 
vekovo-špecifická chorobnosť u ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5-ročných, 
v skupine CHPO u 6 – 14-ročných.  
Hlásených  bolo 8 komplikácií – najviac  sinusitíd - 5.  
 
 
Nozokomiálne nákazy: 
 

Oddelenie                                               Diagnóza                                              Počet 
 
Infekčné                                              T80.2 - 4                                              4 
Cievnej chirurgie                                T81.4 - 1                                              1                                       
Gastroenterologická chirurgia            T80.2 - 1                                              1 
Chirurgia                                             T81.4 - 1                                              1             
 
Spolu                                                                                                               7         
 
    
  
Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov: 
 
    
 J10.7 –  SARI - ochorenie u 2-týždňového dieťaťa z Jarovníc. V klinickom obraze febrility  

nad 38°C, dyspnoe, nadcha, tachypnoe. 
  Dieťa prijaté dňa 09. 07. 2011 na JIRS Klinika pediatrie FNsP J.A. Reimana 

Prešov. 
Druh materiálu, dátum odberu: 13. 07. 2011 – výter z nosa a hrdla (do odb. média) 
Faktor prenosu: neznámy 
Liečba ATB: Claforan, Biseptol 
Liečba antivirotiká: Tamiflu od 09. 07. 2011 
Očkovanie na chrípku: nie 
Rizikový faktor: nie 
Podpora dýchania:  umelá pľúcna ventilácia -  áno – od 11. 07. 2011 prerušovane 
                                liečba kyslíkom - oxygenotherapia -  áno 
 
Laboratórny výsledok: Vírus chrípky A/H1N1 – 2009 RT PCR – pozit. 
 
 
A87.9 – Nešpecifikovaná vírusová meningitída 
 - ochorenie  u 7- ročného chlapca  zo  Sabinova. V klinickom obraze zistené: opakované 
zvracanie, nechutenstvo, bolesti  hlavy, TT do 38,5°C. Ošetrený na LSPP- ordinovaný Zinnat. 
Pre nezlepšený stav hospitalizovaný na Detskom infekčnom oddelení DFN Košice. 
Stav pri prijatí: zvracanie, TT-38,7°C, dehydratácia a cefalea, pozit. meningeálne príznaky, 
realizovaná LP s pozit. likvorovým nálezom v zmysle seróznej formuly. 
 
                                                 
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia – v mesiaci júl bol v okrese 
Sabinov zaznamenaný vzostup chorobnosti na ARO a pokles chorobnosti na CHPO 
v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.  



Hlásených bolo 816 ARO s chorobnosťou 7 444,0/100 000 obyvateľov v starostlivosti 
lekárov hlásiacich v mesiaci júl, minulý mesiac 1 030 ARO (chorobnosť 6 786,2/100 000 
obyvateľov).  
Z celkového počtu ARO bolo hlásených 101 CHPO s chorobnosťou 921,4/100 000 
obyvateľov, minulý mesiac 172 CHPO  (chorobnosť 1 133,2/100 000 obyvateľov).  
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO aj CHPO bola  zaznamenaná vo vekovej 
skupine   0 – 5-ročných detí. 
Hlásených bolo 23 komplikácií, najviac otitíd - 15. 
 
 
Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:  0 
 
 
 
 
Dostane: 

- praktickí lekári pre dospelých 
- praktickí lekári pre deti a dorast 
- riaditeľ FNsP – e-mail 
- primár infekčného oddelenia – e-mail 
- primári lôžkových oddelení 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 
- vedúci odboru zdravotníctva – lekár PSK – e-mail 
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