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Vec: 

Epidemiologická situácia v okresoch  Prešov a Sabinov v mesiaci máj  2014 

 

 

 

Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 

 

 

- v okrese Prešov bolo v mesiaci máj hlásených 7 ochorení na salmonelózu s chorobnosťou 

4,10/100 000 obyvateľov. V minulom mesiaci bolo hlásených 25 ochorení s chorobnosťou 

14,66/100 000 obyvateľov, čo znamená, že došlo k poklesu chorobnosti v porovnaní 

s predchádzajúcim mesiacom. Bezpríznakové vylučovanie salmonel nebolo zaznamenané                   

v tomto ani v minulom mesiaci.     

V okrese Sabinov bolo hlásených 5 ochorení na salmonelózu s chorobnosťou 8,55/100 000 

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

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

vylučovanie salmonel nebolo zaznamenané v tomto ani v predchádzajúcom  mesiaci.  

 

 

- v okrese Prešov boli hlásené 4 ochorenia na bacilárnu dyzentériu s chorobnosťou  

2,35/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 5 ochorení s chorobnosťou 2,94/100 000 

obyvateľov, čo predstavuje mierny pokles chorobnosti oproti minulému mesiacu. 

Bezpríznakové vylučovanie nebolo zaznamenané v tomto ani v minulom mesiaci.  

V okrese Sabinov bola hlásená nulová chorobnosť, rovnako ako minulý mesiac.  

 

 

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

hlásených 72 ochorení s chorobnosťou 42,22/100 000 obyvateľov, minulý mesiac sme 

evidovali 20 ochorení  s chorobnosťou 11,73/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov bolo hlásených 37 ochorení s chorobnosťou 63,30/100 000 obyvateľov,               

minulý mesiac bolo hlásených  13 ochorení s chorobnosťou 22,24/100 000 obyvateľov. 

 



- v skupine enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile bol zaznamenaný pokles 

chorobnosti v okrese Prešov. Zaznamenané boli 2 ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 

obyvateľov (v 1 prípade sa jednalo o NN). Minulý mesiac bolo zaznamenaných 6 ochorení 

s chorobnosťou 3,52/100 000  obyvateľov.  

V okrese Sabinov bol hlásený mierny nárast chorobnosti. Zaznamenané boli 2  ochorenia 

s chorobnosťou 3,42/100 000 obyvateľov, v minulom mesiaci bola hlásená nulová 

chorobnosť. 

 

-  v skupine vírusových gastroenteritíd  – poklesom chorobnosti na rotavírusovú enteritídu 

v obidvoch okresoch.  

V okrese Prešov boli hlásené 4 ochorenia s chorobnosťou 2,35/100 000 obyvateľov, minulý 

mesiac 25 ochorení s chorobnosťou 14,66/100 000 obyvateľov. 

V okrese Sabinov boli hlásené 3 ochorenia s chorobnosťou 5,13 /100 000 obyvateľov, minulý 

mesiac 7 ochorení s chorobnosťou 11,98/100 000 obyvateľov. 

 

- u ochorení na adenovírusovú enteritídu – nulovou chorobnosťou v okrese Prešov,  

rovnako ako v minulom mesiaci.   

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

v predchádzajúcom mesiaci bola hlásená nulová chorobnosť. 

 

- v  skupine gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk - poklesom chorobnosti 

v obidvoch okresoch. 

V okrese Prešov bolo zaznamenané 1 ochorenie s chorobnosťou 0,59/100 000 obyvateľov,  

minulý mesiac boli zaznamenané 2 ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov. 

V okrese Sabinov boli zaznamenané 2 ochorení s chorobnosťou 3,42/100 000 obyvateľov, 

minulý mesiac bolo zaznamenaných 7 ochorení s chorobnosťou 11,98/100 000 obyvateľov.  

 

 

- v skupine vírusových hepatitíd - v okrese Prešov bolo zaznamenaných 5 ochorení             

na vírusovú hepatitídu A s chorobnosťou 2,93/100 000 obyvateľov, čo znamená, že došlo 

k nárastu ochorení v porovnaní s minulým mesiacom, kedy boli zaznamenané 2 ochorenia 

s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov. Jedná sa o ochorenia súvisiace s epidemickým 

výskytom  VHA v obci Lemešany. 

 

Rozdelenie: 

 

1. Ochorelo 3-ročné dieťa z obce Lemešany žijúce v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom – anikterická forma. V klinickom obraze prítomné: nevoľnosť, riedke 

stolice, únava, nechutenstvo, zistené zvýšené hepatálne testy. Proti VHA – 

neočkovaná. EA: v rodine výskyt VHA.  

Výsledky: anti HAV IgM - pozit, anti HAV celk.- pozit. 

 

2. Ochorela 22-ročná žena z obce Varhaňovce žijúca v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom – ikterická forma. Proti VHA neočkovaná. V klinickom obraze prítomné: 

dyspeptické potiaže, nauzea, vomitus, hnačky, plynatosť, zvýšená teplota, slabosť, 

spozorovaný tmavý moč, subikterus sklér.  

EA: kontakt s chorým v rodine. Pacientka v 7. mesiaci gravidity. Ochorenie zistené            

v  rámci LD. Výsledky:  anti- HAV celk. - pozit. 

 



3. Ochorel 3-ročný chlapec z obce Lemešany žijúci v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom – anikterická forma. Proti VHA neočkovaný. 

V klinickom obraze prítomné: hnačky, nechutenstvo. V rámci protiepidemických 

opatrení  nariadené očkovanie + LD  u 12 osôb. 

            Výsledky: anti HAV IgM - pozit., anti HAV IgG - pozit. 

 

4. Ochorelo 5-ročné dieťa z obce Lemešany žijúce v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom – anikterická forma. Proti VHA neočkované. 

V klinickom obraze prítomné: bolesti brucha, nevoľnosť. Pacientka vyšetrená 

obvodnou lekárkou - zistené zvýšené hodnoty hepatálnych testov. V rámci protiepid. 

opatrení nariadené očkovanie + LD u kontaktov. Výsledky: anti HAV IgM – pozit. 

 

5. Ochorel 4-ročný chlapec z obce Varhaňovce žijúci v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom. Zistená ikterická forma. Proti VHA neočkovaný. V klinickom obraze 

prítomné: dyspeptické potiaže, TT: do 39°C, 3 dni pozorovaný tmavý moč, ikter sklér 

a kože, pozitívne  hepatálne testy. Výsledky: anti HAV celk. - pozit..   

 

Všetci chorí hospitalizovaní na oddelení infektológie FNsP J.A. Reimana v Prešove.  

 

 

Hlásená bola 1 chronická vírusová hepatitída C s chorobnosťou 0,59/100 000 obyvateľov 

u 42-ročného muža z Prešova, hospitalizovaného na oddelení úrazovej chirurgie FNsP J.A. 

Reimana v Prešove pre liečbu abscesu predkolenia po pomliaždení. Ochorenie zistené v rámci 

realizácie vyšetrení počas hospitalizácie. EA - užívanie drog, piercing, tetovanie.  

Výsledky: anti HCV – pozit. 

 

V okrese Sabinov bola v tomto ako aj minulom mesiaci hlásená  nulová chorobnosť.  

  

 

Ďalšie ochorenia v okrese  Prešov: 
 

A69.2 – Lymeská choroba – hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 0,59/100 000 obyvateľov. 

              Ochorela 78-ročná žena z Prešova. V klinickom obraze udané  prisatie kliešťa. Na   

   8. deň pozorovaný erytém s centrálnym výbledom. TH – ATB - 3 balenia  

   Azitromycín. Výsledky vyšetrení zatiaľ nie sú ukončené. 

 

 

A84.1 – Stredoeurópska kliešťová encefalitída – hlásené 2 ochorenia v jednej rodine  

              z Prešova s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov.   

               

1. Ochorenie u 42-ročného muža. V klinickom obraze prítomné bolesti hlavy, 

triaška, vomitus, TT: od 39,3°C – 39,8°C, hnačky. V tom  čase  realizovaná 

extrakcia zuba. V súvislosti s extrakciou zuba indikované ATB – Doxybene.  

Pre pretrvávajúce príznaky obvodnou lekárkou odoslaný na infekčné oddelenie, 

kde bolo zistené: TT 37,3°C, ameningeálny, hlava mezocefalická, na poklop 

nebolestivá, lassegue negat. Z hľadiska sérologického vyšetrenia, klinického 

priebehu a epidemiologickej súvislosti ochorenie diagnostikované ako kliešťová 

encefalitída. Pacient nehospitalizovaný. 

Výsledky: IgG KE - 1256,0 VIEU/ml – pozit. 

 



2. Ochorenie u 17-ročného chlapca, kde v klinickom obraze prítomná  TT: do 40°C, 

vomitus. Pri príjme na oddelenie pediatrie pacient pri vedomí, skleslý, 

orientovaný, hlava mezocefalická, na poklop nebolestivá, krk súmerný,  LU 

nehmatné, šija bez opozície, TT: do 40°C, pacient už nezvracal, pretrvávajúce 

silné bolesti hlavy, svetloplachosť, rozvíjajúca sa meningeálna symptomatológia, 

realizovaná diagnostická LP. Výsledok pozitívny v zmysle nálezu 

meningoencefalitídy. Indikovaná liečba - ATB, Herpesin a antiedematózna 

terapia. 

V obidvoch prípadoch chorí udávali konzumáciu ovčieho syra zakúpeného            

(30.3.2014) v pocestnom salaši Krajinka v Ružomberku. Ani jeden z chorých 

nebol očkovaný proti kliešťovej encefalitíde. 

Výsledky:  likvor – kultivácia - sterilný. 

Chemicky: Glu 3,20 mmol/l, CB 755,77 mg/l, Cl 122,13 mmol/l, 

mikroskopia: Leu - neprítomné, Ery - neprítomné, G- diplokoky - neprítomné, G+ 

koky v zhlukoch - neprítomné, G- paličky – neprítomné. 

vyšetrenia - CMV, EBV, LB, KE - s nálezom  IgM KE - pozit., IgG  KE - 1606,0 

VIEU/ml.  

Ochorenia sú v epidemiologickej súvislosti  patriace do epidémie Krajinka Dolný 

Kubín. 

 

 

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

   0,59/100 000 obyvateľov u 17-ročného chlapca z obce Červenica. 

              Pacient chorý 2 dni, hospitalizovaný na oddelení infektológie FNsP J.A. Reimana       

v Prešove pre TT: 38°C, bolesti hlavy, oponencia šije na 2 prsty, realizovaná LP, 

indikovaná antivirotická symptomat. a rehydratačná terapia. Jedná sa o meningeálnu 

formu ochorenia. EA – negatívna. Likvor – kultivačne a mikroskopicky – negatívny. 

Diagnóza potvrdená na základe klinického obrazu ochorenia a biochemického 

vyšetrenia likvoru.  

 

                

B58.9 – Nešpecifikovaná toxoplazmóza – hlásené 2 ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 

              obyvateľov. 

 

1. V rámci preventívnej prehliadky zistené ochorenie u 32-ročnej ženy z obce Zlatá 

Baňa. Pacientka gravidná 4. mesiac. V súvislosti s gynekologickou prehliadkou 

vykonaný odber krvi. Klinické príznaky nezistené, LU nezväčšené. EA: kontakt 

so zvieratami  neguje. Výsledky vyšetrenia - 3.5.2014 - Toxo IgM- pozit.,      

Toxo IgG – 20 - pozit. 

 

2. Ochorenie u 16-ročného chlapca z obce Chminianska Nová Ves – uzlinová forma 

ochorenia. Ošetrený na infekčnej ambulancii oddelenia infektológie FNsP J.A. 

Reimana v Prešove, kam bol odoslaný lekárom z ORL. 

V rámci vyšetrenia zistené: na krku v oblasti kývačov zistená zväčšená  

lymfatická uzlina veľkosti 1,5 - 2 cm. Bolesti ani iné ťažkosti neudával.  

EA  - v domácnosti zistený chov zvierat. Diagnóza stanovená bez liečby ako 

toxoplazmóza. Výsledky vyšetrenia - sTOXOM:  pozit., sTOXOG: 59,0 U/ml. 

 

 

 



Z22.5 – Nosič vírusovej hepatitídy B – hlásené 2 prípady s chorobnosťou 1,17/100 000  

              obyvateľov. 

1. Zistené nosičstvo u 26-ročnej ženy z obce Svinia, pochádzajúcej z prostredia 

s  nízkym hygienickým štandardom, ktorá je na materskej dovolenke. Po pôrode 

jej bolo vyšetrené sérum - konfirmáciou zistená HBsAg pozitivita. Proti VHB 

neočkovaná. EA – neobjasnená. Novonarodené dieťa – HBsAg – negatívne. 

Ostatné deti sú riadne očkované proti VHB - 3 dávkami. 

 

2. Zistené nosičstvo u 49-ročného muža z Prešova. Pacient v minulosti bol darcom 

krvi. Konfirmáciou zistená HBsAg pozitivita v rámci vyšetrenia darcov krvi. 

Proti VHB neočkovaný. EA - v minulosti vykonaná brušná operácia. V rodine 

nariadené príslušné protiepidemické opatrenia. 

 

 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia 

 
V mesiaci máj bol v okrese Prešov zaznamenaný nárast chorobnosti v skupine ARO 

a pokles v skupine CHPO v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom.  

Hlásených bolo 2 639 ARO s chorobnosťou 19 168,0/100 000 obyvateľov  v starostlivosti 

lekárov hlásiacich v tomto mesiaci. Minulý mesiac bolo hlásených 3 310 ARO s 

chorobnosťou 16 027,8/ 100 000 obyvateľov. 

            Z celkového počtu ARO bolo hlásených 49 CHPO s chorobnosťou 355,9/100 000 

obyvateľov,  minulý mesiac 85  CHPO s chorobnosťou 411,6/100 000 obyvateľov.  

            Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť u  ARO bola zaznamenaná vo vekovej 

skupine 0 - 5-ročných detí,  v skupine  CHPO vo vekovej skupine 15 – 19-ročných. 

Hlásených  bolo 23 komplikácií - z toho najviac  sinusitíd – 13. 

 

Výchovno-vzdelávací proces nebol v mesiaci máj prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení. 

 

 

Nozokomiálne  nákazy: 

Oddelenie                                               Diagnóza                                                         Počet 
______________________________________________________________________ 

                                                            
ARO     A41.0-1, J00-1, J03-3, J15.0-4, J15.2-1, 

J15.8-2, N34-1,            13 

Cievnej chirurgie   T81.4-1,              1 

Infekčné     A08.0-1,              1 

Onkologické    A04.5-1, A04.7-1,             2 

Klinickej onkológie   J15.0-1,              1 

Radiačnej onkológie   T81.4 -1, T85.7-1,             2           

 

                   

Spolu                  20 

                                                 

 

 



Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov:   
 

A69.2 – Lymeská choroba – hlásené 1 ochorenie – chorobnosť 1,71/100 000 obyvateľov. 

              Jedná   sa  o  ochorenie  u  10-ročného  chlapca  z  obce  Červená  Voda,  ktorý   býva  

              v blízkosti lesa. EA: poštípanie kliešťom za uchom pred mesiacom, ktorý bol 

následne odstránený. V mieste prisatia vzniknuté začervenanie, neskôr výsev po DK, 

prítomné bolesti hlavy, prítomné sekundárne anulárne kožné lézie, ameningeálny. 

              Po poštípaní ošetrený kožným lekárom, ktorý ordinoval ATB - Cefuroxim 2x500 mg. 

Kožným lekárom stanovená dg. II. štádium LB - kožná forma. 

              Výsledky vyšetrenia – 27. 5. 2014 - LB IgM a IgG - pozit. 

 

 

Z20.3 – Kontakt alebo ohrozenie besnotou – zaznamenané 3 prípady s chorobnosťou        

              5,13/100 000 obyvateľov. 

 

1. 75-ročná pacientka z Lipian na ulici pohryzená neznámym psom na palci pravej 

ruky.   

2. 46-ročná žena z obce Jakubovany pohryznutá na pravom predlaktí neznámym 

psom na ulici v obci Jakubovany. Ošetrená na chirurgickej ambulancií.   

3. 18-ročný muž z obce Jarovnice pohryzený neznámym psom na predlaktí ľavej 

ruky v obci Jarovnice. Ošetrený na chirurgickej ambulancii.  

Všetci pacienti boli ošetrení na infekčnej ambulancii vo FNsP J. A. Reimana 

v Prešove, kde im bola indikovaná antirabická vakcinácia očkovacou látkou Verorab 

5 dávok. 

 

 

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 1 779 ARO s chorobnosťou 15 679,3/100 000 obyvateľov 

v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 1 940 ARO s chorobnosťou   

16 121,2/100 00 000  obyvateľov. 

           Z celkového počtu ARO bolo hlásených 241 CHPO s chorobnosťou 2 124,1/100 000 

obyvateľov, minulý mesiac 273 CHPO s chorobnosťou 2 268,6/100 000  obyvateľov. 

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

skupine 0 - 5-ročných detí.  

Hlásených bolo 91 komplikácií - najviac sinusitíd – 42. 

 

 

Výchovno-vzdelávací proces  nebol v mesiaci máj prerušený v žiadnom kolektívnom 

zariadení.  

 

 

Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:   
 

V mesiaci máj 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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