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Vec: 

Epidemiologická situácia v okresoch  Prešov a Sabinov v mesiaci jún  2015 

 

 

Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 

 

- nárastom chorobnosti na salmonelózu v okrese Prešov a nezmenenou chorobnosťou 

v okrese Sabinov.  

V okrese Prešov bolo v mesiaci jún hlásených 15 ochorení s chorobnosťou 8,76/100 000 

obyvateľov. V minulom mesiaci bolo evidovaných 7 ochorení s chorobnosťou 4,09/100 000 

obyvateľov.  

V okrese Sabinov bolo podobne ako v predchádzajúcom mesiaci  hlásených 5 ochorení na 

salmonelózu s chorobnosťou  8,51/100 000 obyvateľov. Bezpríznakové vylučovanie nebolo 

zaznamenané v tomto ani v minulom mesiaci ani v jednom okrese.  

 

-  poklesom chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okrese Prešov a nezmenenou 

chorobnosťou v okrese Sabinov.  

V okrese Prešov bola hlásená nulová chorobnosť. Minulý mesiac boli zaznamenané 2 

ochorenia s chorobnosťou 1,16/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov bolo hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov, 

podobne  ako minulý mesiac (1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov).  

Bezpríznakové vylučovanie nebolo zaznamenané v tomto ani v minulom mesiaci v žiadnom 

okrese.  

 

- poklesom chorobnosti na kampylobakteriózy v okrese Prešov a nárastom chorobnosti 

v okrese Sabinov.  

V okrese Prešov bolo hlásených 30 ochorení s chorobnosťou 17,52/100 000 obyvateľov, 

minulý mesiac sme evidovali 37 ochorení s chorobnosťou 21,61/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov bolo hlásených 29 ochorení s chorobnosťou 49,39/100 000 obyvateľov,           

minulý mesiac bolo hlásených  14  ochorení s chorobnosťou 23,84/100 000 obyvateľov. 

 

- v skupine enteritíd zapríčinených Yersiniou enterocolitica nedošlo k zmene chorobnosti 

v obidvoch okresoch. V okrese Prešov boli podobne ako v minulom mesiaci hlásené 2 

ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov.  



V okrese Sabinov sme zaznamenali podobne ako v predchádzajúcom mesiaci  1 ochorenie 

s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov.   

 

- v skupine enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile boli v mesiaci jún v okrese 

Prešov hlásené 3 ochorenia s chorobnosťou 1,75/100 000 obyvateľov (z toho 1 prípad NN 

charakteru), v predchádzajúcom mesiaci bolo evidovaných 5 ochorení s chorobnosťou             

2,92/100 000 obyvateľov.   

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

 

-  v skupine vírusových gastroenteritíd  – poklesom chorobnosti na rotavírusovú enteritídu 

v okrese Prešov. Hlásených bolo 5 ochorení s chorobnosťou 2,92/100 000 obyvateľov,  

minulý mesiac 7 ochorení s chorobnosťou 4,09/100 000 obyvateľov. 

V okrese Sabinov bol zaznamenaný nárast chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom. 

Hlásené boli 3 ochorenia s chorobnosťou 5,11/100 000 obyvateľov,  minulý mesiac bolo 

hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov. 

 

- u ochorení na adenovírusovú enteritídu – v okrese Prešov bola hlásená 

nulová chorobnosť, čo predstavuje pokles chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom, 

v ktorom boli zaznamenané 2 ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov.   

V okrese Sabinov boli hlásené 2 ochorenia s chorobnosťou 3,41/100 000 obyvateľov, čo 

predstavuje nárast  chorobnosti v porovnaní s  predchádzajúcim mesiacom, v ktorom bola 

hlásená nulová chorobnosť. 

 

- v  skupine gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk  bol v  okrese Prešov a 

Sabinov zaznamenaný nárast chorobnosti. V okrese Prešov boli hlásené 3 ochorenia 

s chorobnosťou 1,75/100 000 obyvateľov. V  minulom mesiaci bolo evidované 1 ochorenie 

s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov.        

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

predstavuje nárast chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, v ktorom bola 

zaznamenaná nulová chorobnosť.  

 

- v skupine  ochorení hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu bolo 

v okrese Prešov zaznamenaných 15 ochorení s chorobnosťou 8,76/100 000  obyvateľov, čo 

predstavuje nárast chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom, v ktorom bolo hlásených 11 

ochorení s chorobnosťou 6,43/100 000 obyvateľov. 

V okrese Sabinov bolo rovnako ako minulý mesiac hlásených 6 ochorení s chorobnosťou 

10,22/100 000 obyvateľov.  

 

- v skupine vírusových hepatitíd, v okrese Prešov bolo hlásených 6 ochorení s chorobnosťou 

3,49/100 000 obyvateľov, čo predstavuje nárast chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim 

mesiacom. Rozdelenie ochorení podľa diagnóz. Zo 6 sporadických ochorení bolo hlásené 1 

ochorenie na vírusovú hepatitídu A s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov, 1 ochorenie na 

akútnu vírusovú hepatitídu B s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov, 1  ochorenie na 

chronickú vírusovú hepatitídu B s chorobnosťou 0, 58/100 000 obyvateľov a 3 ochorenia na 

chronickú vírusovú hepatitídu C s chorobnosťou 1,75/100 000 obyvateľov.  

Minulý mesiac bolo hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov na 

chronickú vírusovú hepatitídu C.   

 

B15 – Akútna vírusová hepatitída A – hlásené 1 ochorenie – ikterická forma, u 37-ročnej, 

neočkovanej učiteľky z Prešova. Hospitalizovaná na oddelení infektológie vo FNsP            



J.A. Reimana v Prešove. Pri príjme zistené:  nevoľnosť, slabosť celého tela, TT:39°C, ikterus 

kože a sklér. Ochorenie potvrdené laboratórne – anti HAV IgM – pozit. 

 

B16.9 – Akútna vírusová hepatitída B – hlásené 1 ochorenie – anikterická forma. Ochorela 

64-ročná, neočkovaná žena z Prešova. Obvodným lekárom odoslaná na oddelenie infektológie 

vo FNsP J.A. Reimana v Prešove z dôvodu odborného vyšetrenia pred operáciou. Zistená bola 

hepatopathia s hraničnými TRM. Ochorenie potvrdené laboratórne – anti HBc IgM – pozit. 

Pacientka nebola hospitalizovaná. 

 

B18.1 – Chronická vírusová hepatitída B – hlásené 1 ochorenie – anikterická forma u     41-

ročného muža z Prešova, povolaním zdravotnícky pracovník. Ochorenie zistené v rámci 

preventívnej prehliadky. Ošetrený na oddelení infektológie vo FNsP J.A. Reimana v Prešove 

– nehospitalizovaný. Epidemiologickým šetrením bolo zistené: Záznam o pozitivite HBsAg 

vedený od roku 1991. Pacient bez klinických príznakov. Menovaný bol riadne očkovaný proti 

VHB 3 dávkami očkovacou látkou ENGERIX B. Posledná dávka očkovacej látky ENGERIX 

B bola podaná 17.6.1991. Anamnéza na parenterálne zákroky – negatívna.  Ochorenie 

potvrdené laboratórne – HBsAg – pozit., anti HBc IgG - pozit,  HBeAg - negat. 

 

B18.2 – Chronická vírusová hepatitída C – hlásené 3 ochorenia. 

1. Ochorenie u 38-ročného muža z Prešova – anikterická forma. Epidemiologickým 

šetrením zistené: U pacienta zistený pozitívny výsledok - HCV RNA  pri hospitalizácií 

pred operáciou kolena na oddelení traumatológie vo FNsP J.A. Reimana v Prešove. 

Anamnéza na parenterálne zákroky – pozitívna - intravenózna aplikácia drogy  heroín.  

 

2. Ochorenie u 86-ročného muža z Prešova – anikterická forma. Epidemiologickým 

šetrením zistené: Pozitívny výsledok HCV RNA – zistený v rámci  predoperačného 

vyšetrenia. Anamnéza na parenterálne zákroky – negatívna. 

 

3. Ochorenie u 23-ročnej ženy, ktorá žije v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

v obci Varhaňovce – anikterická forma. Epidemiologickým šetrením zistené: V rámci 

prípravy na operáciu chrbtice bol vykonaný odber materiálu, zistené pozit. anti HCV.  

Epidemiologická anamnéza – pozitívna. Podľa udania chorej u partnera zistená 

rovnako dg. B18.2. V zahraničí intravenózna aplikácia drogy ( 8 rokov - pervitín). 

Výsledky: antiHCV – konfirmovaný – pozit. 

 

 

V okrese Sabinov neboli zaznamenané žiadne ochorenia na vírusové hepatitídy v tomto ani 

v minulom mesiaci. 

 

 

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

v okrese Prešov a Sabinov. 

 

Ďalšie ochorenia v okrese  Prešov: 

 

A69.2 – Lymeská choroba – hlásené 2 ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov. 

 

1. Ochorela 48-ročná žena z Prešova. Epidemiologickým šetrením bolo zistené: 

Pacientka pri pobyte v lese poštípaná kliešťom na ľavej strane chrbta. KO - pálenie v 



mieste poštípania, erytém, afebrilná. Diagnóza stanovená len na základe klinických 

príznakov, materiál na vyšetrenie nebol odobratý.   

 

2. Ochorela 35-ročná žena z Prešova. Epidemiologickým šetrením bolo zistené: 

Pacientka bola poštípaná kliešťom na pravej nohe, prítomný erytém – 5 cm. 

Odobratý bol materiál na vyšetrenie – výsledok – negatívny. 

 

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

s predchádzajúcim mesiacom. V mesiaci jún bolo hlásených 33 ochorení s chorobnosťou 

19,28/100 000 obyvateľov, z toho 30 prípadov zistených v rámci epidemického výskytu a 3 

prípady hlásené ako sporadické ochorenia. V mesiaci máj bolo evidovaných 57 ochorení 

s chorobnosťou 33,29/100 000 obyvateľov.  

 

V rámci epidemického výskytu : 

 

- v meste Prešov hlásené 2 ochorenia u 17-ročnej ženy a 20-ročnej ženy, ktoré žijú 

v prostredí s nízkym hygienickým štandardom – časť Stará Tehelňa. V klinickom 

obraze zistený jednostranný bolestivý opuch príušnej žľazy, TT - 38°C.  V obidvoch 

prípadoch ochorenia potvrdené na základe klinických príznakov, materiál na 

vyšetrenie nebol odobratý. Ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. Očkovanie 

vykonané vzhľadom k veku v 1 prípade, v 1 prípade očkovanie – neúplné. 

 

- v obci Hermanovce hlásené 3 ochorenia u osôb žijúcich v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom. Vekové zloženie chorých: 0-6r-3x. V klinickom obraze 

zistený jednostranný až obojstranný opuch príušných žliaz, TT- do 39°C.  Všetky 

ochorenia potvrdené na základe klinických príznakov, materiál na laboratórne 

vyšetrenie odobratý nebol. Ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. Chorí očkovaní 

vzhľadom k veku. 

 

- v obci Svinia hlásených 25 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom. Vekové zloženie chorých: 0-5r-2x, 6-14r-12x, 15-19r-7x, 

20r + -4x. V klinickom obraze zistený jednostranný aj obojstranný bolestivý opuch 

príušných žliaz, TT- do 39°C. V 2 prípadoch ochorenie potvrdené na základe 

laboratórneho vyšetrenia, v 23 prípadoch bolo ochorenie potvrdených iba na základe 

klinických príznakov. Ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. Chorí očkovaní 

vzhľadom k veku. 

 

Sporadické ochorenia – 3 prípady. 

 

- v obci Chminianske Jakubovany hlásené 1  ochorenie u 7-ročného dievčaťa, ktoré 

žije v prostredí s nízkym hygienickým štandardom. Ochorenie si nevyžiadalo 

hospitalizáciu. V klinickom obraze prítomný bolestivý pravostranný opuch príušnej 

žľazy, TT-38,5°C. Ochorenie potvrdené na základe klinických príznakov, materiál na 

laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Očkovaná vzhľadom k veku. 

- v obci Ruská Nová Ves hlásené 1 ochorenie u 34-ročnej ženy. Ochorenie si 

nevyžiadalo hospitalizáciu. V klinickom obraze prítomný pravostranný opuch príušnej 

žľazy, bolestivý, afebrilná, nezvracala. Ochorenie potvrdené na základe klinických 

príznakov, materiál na laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Vzhľadom k veku 

neočkovaná. 

 



- v obci Šindliar hlásené 1 sporadické ochorenie u 18-ročného muža, žijúceho 

v prostredí s nízkym hygienickým štandardom. V klinickom obraze prítomný - 

pravostranný opuch príušnej slinnej žľazy, TT - 39°C. Ochorenie potvrdené len na 

základe klinických príznakov, materiál laboratórne vyšetrenie bol odobratý 

s negatívnym výsledkom.  Ochorenie si nevyžiadalo hospitalizáciu. Chorý očkovaný 

vzhľadom k veku. 

 

 

Z20.3- Kontakt alebo ohrozenie besnotou- v okrese Prešov boli zaznamenané 3 prípady 

s chorobnosťou 1, 75/100 000 obyvateľov. Pacientom indikovaná antirabická vakcinácia.  

 

V okrese Sabinov nebol zaznamenaný žiadny kontakt alebo ohrozenie besnotou.   

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia 

 
V mesiaci jún bol v okrese Prešov zaznamenaný pokles chorobnosti v skupine ARO 

a v skupine CHPO v porovnaní s minulým mesiacom. 

Hlásených bolo 2 433 ARO s chorobnosťou 14 340,5/100 000 obyvateľov  v starostlivosti 

lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 3 320 ARO s chorobnosťou                         

17 220,4/ 100 000 obyvateľov. 

            Z celkového počtu ARO bolo hlásených 145 CHPO s chorobnosťou 854,7/100 000 

obyvateľov,  minulý mesiac 393  CHPO s chorobnosťou 2 038,4/100 000 obyvateľov.  

            Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine  ARO aj CHPO 

zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5-ročných detí. Hlásených  bolo 35 komplikácií - z toho 

najviac  sinusitíd - 22. 

 

 

Nozokomiálne nákazy: 

 

 
Oddelenie                                               Diagnóza                                                   Počet 
______________________________________________________________________ 

                                                                                                              

           

ARO    A41.8-1, J06- 1, J15.0- 2 J15.2-2, J15.5-1, 

                                               J15.8-2, K65-1,N10-1, N30-1                                          12  

                               

Chirurgické   I80 –1                1 

 

Cievna chirurgia  T81.4- 2               2 

 

Oddelenie hematológie A04.7-1, A41.5-1, J03-1, N30-1                                        4 

 

Oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie  J18.0-1, J02-1             2

             

Spolu                                                                                                                                 21                   

 

 

 



Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov:   

 

 
A69.2- Lymeská choroba – 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov. Ochorenie 

zistené u 36-ročného muža z obce Červená Voda. Epidemiologickým šetrením bolo zistené: 

Pred 2 týždňami poštípaný kliešťom na ľavom stehne, pričom si kliešťa sám odstránil. 

V mieste poštípania kliešťom spozorovaný erytém mierne svrbivý veľkosti 5x5cm. Materiál 

na vyšetrenie nebol odobratý. TH: Azitromycín.  

 
 

A39.2 –Akútna meningokokcémia – 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov.  

Ochorelo 2-ročné dieťa, ktoré žije v prostredí s nízkym hygienickým štandardom v osade 

obce Olejníkov. Prijaté so septickým stavom na hospitalizáciu na oddelenie KP vo FNsP J.A. 

Reimana v Prešove. Pri príjme zistené: Dňa 1.6.2015 dieťa  hospitalizované pre zvracanie, 

TT:38°C, dehydrataciu. Dňa 2.6.2015 zistená laboratórne vysoká zápalová aktivita, dieťa 

následne preložené na JIS KP, kde neskôr zistený zhoršený zdravotný stav - dýchanie 

zostrené, nos - serózna sekrécia, dieťa skleslé, šija oponuje, výsev petéchií v oblasti hrudníka. 

Výsledky – 2.6.2015 - hemokultúra – pozit. – Neisseria meningitidis séroskupina B.  

Výsledky likvor – 2.6.2015 - biochemicky: glu - 4,27, CB - 706,13, CL - 127,53, laktáty - 

4,64, mikroskopicky: diplokoky.  

 

 

B26.9 – Parotitída bez komplikácii – zaznamenaný bol nárast chorobnosti v porovnaní 

s predchádzajúcim mesiacom. V mesiaci jún bolo hlásených 83 ochorení s chorobnosťou 

141,35/100 000 obyvateľov, z toho 81 prípadov zistených v rámci epidemického výskytu a 2 

prípady hlásené ako sporadické ochorenia. V mesiaci máj bolo evidovaných 42 ochorení 

s chorobnosťou 71,52/100 000 obyvateľov. 

 

V rámci epidemického výskytu : 

  

- v meste Sabinov hlásených 13 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom. Vekové zloženie chorých: 0-5r-1x, 6-14r-11x, 15-19r-1x. V klinickom obraze 

zistený jednostranný a obojstranný opuch príušných žliaz, TT-39°C.  Vo všetkých prípadoch 

boli ochorenia potvrdené len na základe klinických príznakov, materiál na laboratórne 

vyšetrenie odobratý nebol. Ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. Všetci chorí sú očkovaní 

vzhľadom k veku. 

 

- v meste Lipany hlásených 34 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom. Vekové zloženie chorých: 6-14-26x, 15-19r-5x, 20r+- 3. V klinickom obraze 

zistený jednostranný a obojstranný opuch príušných žliaz, zvracanie, TT-38°C. V 31 

prípadoch boli ochorenia potvrdené len na základe klinických príznakov, v 3 prípadoch 

ochorenie potvrdené laboratórne. Ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. Chorí očkovaní 

vzhľadom k veku. 

 

- v obci Ostrovany hlásených 18 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom. Vekové zloženie chorých: 0-5r-1x, 6-14r-17x. V klinickom obraze zistený 

bolestivý jednostranný opuch príušnej žľazy. V 17-tich prípadoch boli ochorenia potvrdené 

len na základe klinických príznakov, v 1 prípade ochorenie potvrdené laboratórne. Ochorenia 

si nevyžiadali hospitalizáciu. Chorí očkovaní vzhľadom k veku. 

 



- v obci Jarovnice hlásených 14 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom. Vekové zloženie chorých:, 6-14r-7x, 15-19r -6x, 20+r -1x.. V klinickom obraze 

zistený jednostranný až obojstranný opuch príušných žliaz, TT-38°C. V 13-tich prípadoch 

boli ochorenia potvrdené len na základe klinických príznakov, v 1 prípade ochorenie 

potvrdené laboratórne. Ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. Chorí očkovaní vzhľadom 

k veku. 

 

- v obci Uzovské Pekľany hlásené 2  ochorenia u 12-ročného dievčaťa a 18-ročného muža,  

ktoré žijú v prostredí s nízkym hygienickým štandardom. Ochorenia si nevyžiadali 

hospitalizáciu. V klinickom obraze prítomný jednostranný až obojstranný opuch príušných 

žliaz, bez teplôt. Ochorenie potvrdené na základe klinických príznakov, materiál na 

laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Očkovanie – kompletne u obidvoch. 

 

 

Sporadické ochorenia – 2 prípady. 

 

- v obci Kamenica hlásené 1 ochorenie u 10-ročného chlapca. V klinickom obraze prítomný 

ľavostranný opuch príušnej žľazy, afebrilný. Ochorenie potvrdené len na základe klinických 

príznakov, materiál na vyšetrenie nebol odobratý. Pacient nehospitalizovaný. Očkovaný 

vzhľadom k veku. 

 

- v obci Milpoš hlásené 1 ochorenie u 10-ročného dievčaťa, ktoré žije v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom. V klinickom obraze prítomný ľavostranný opuch príušnej žľazy, 

afebrilná. Ochorenie potvrdené len na základe klinických príznakov, materiál na vyšetrenie 

nebol odobratý. Pacientka nehospitalizovaná. Očkovaná vzhľadom k veku. 

 

 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia  
 

V mesiaci jún bol v okrese Sabinov zaznamenaný pokles chorobnosti v skupine ARO 

aj  v skupine CHPO v porovnaní s minulým mesiacom.   

           Hlásených bolo 1 839 ARO s chorobnosťou 12 169,1/100 000 obyvateľov 

v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 2 146 ARO s chorobnosťou 

13  806,2/100 000 obyvateľov.  

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 125 CHPO s chorobnosťou 827,2/100 000 

obyvateľov, minulý mesiac 139 CHPO s chorobnosťou 894,2/100 000. 

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO  a CHPO zaznamenaná 

vo vekovej skupine 0 - 5-ročných detí. Hlásených bolo 84 komplikácií - najviac otitíd – 49. 

 

 

 

 

 

Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:   
 

 

V mesiaci jún 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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