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Vec: 

Epidemiologická situácia v okresoch  Prešov a Sabinov v mesiaci máj  2015 

 

 

Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 

 

- poklesom chorobnosti na salmonelózu v okresoch Prešov a Sabinov. 

V okrese Prešov bolo v mesiaci máj hlásených 7 ochorení s chorobnosťou 4,09/100 000 

obyvateľov. V minulom mesiaci bolo hlásených 22 ochorení s chorobnosťou 12,85/100 000 

obyvateľov. Bezpríznakové vylučovanie salmonel nebolo v tomto mesiaci zaznamenané. 

V predchádzajúcom mesiaci bolo hlásené  1 vylučovanie s chorobnosťou 0,58/100 000 

obyvateľov. 

V okrese Sabinov bolo hlásených 5 ochorení na salmonelózu s chorobnosťou  8,51/100 000 

obyvateľov, v minulom mesiaci bolo hlásených 7 ochorení s chorobnosťou 11,92/100 000 

obyvateľov. Bezpríznakové vylučovanie nebolo zaznamenané v tomto ani v minulom mesiaci. 

 

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

v okrese Sabinov.  

V okrese Prešov boli zaznamenané 2 ochorenia s chorobnosťou 1,16/100 000 obyvateľov. 

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

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

mesiac sa vyskytli 4 prípady s chorobnosťou 6,81/100 000 obyvateľov. 

Bezpríznakové vylučovanie nebolo zaznamenané v tomto ani v minulom mesiaci ani 

v jednom okrese.  

 

- nárastom chorobnosti na kampylobakteriózy v okrese Prešov a poklesom chorobnosti 

v okrese Sabinov.  

V okrese Prešov bolo hlásených 37 ochorení s chorobnosťou 21,61/100 000 obyvateľov, 

minulý mesiac sme evidovali 26 ochorení s chorobnosťou 15,19/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov bolo hlásených 14 ochorení s chorobnosťou 23,84/100 000 obyvateľov,           

minulý mesiac bolo hlásených  17  ochorení s chorobnosťou 28,95/100 000 obyvateľov. 

 

- v skupine enteritíd zapríčinených Yersiniou enterocolitica bol zaznamenaný nárast 

chorobnosti v obidvoch okresoch. V okrese Prešov boli hlásené 2 ochorenia s chorobnosťou 



1,17/100 000 obyvateľov, minulý mesiac bolo evidované  1 ochorenie s chorobnosťou 

0,58/100 000 obyvateľov. 

V okrese Sabinov sme zaznamenali 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov, 

v minulom mesiaci nebolo hlásené žiadne ochorenie.  

 

- v skupine enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile bolo v mesiaci máj v okrese 

Prešov hlásených 5 ochorení s chorobnosťou 2,92/100 000 obyvateľov (z toho 2 prípady NN 

charakteru), v predchádzajúcom mesiaci hlásená nulová chorobnosť.  

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 7 ochorení s chorobnosťou 4,09/100 000 obyvateľov,  

minulý mesiac 20 ochorení s chorobnosťou 11,68/100 000 obyvateľov. 

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

Hlásené bolo 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov,  minulý mesiac 6 

ochorení s chorobnosťou 10,22/100 000 obyvateľov. 

 

- u ochorení na adenovírusovú enteritídu – v okrese Prešov boli hlásené 2 ochorenia 

s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov, čo predstavuje nárast chorobnosti v porovnaní 

s minulým mesiacom, v ktorom bolo zaznamenané 1 ochorenie s chorobnosťou 0,58/100 000 

obyvateľov.   

V okrese Sabinov bola hlásená nulová chorobnosť, v  predchádzajúcom mesiaci boli 

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

 

- v  skupine gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk  bol v  okrese Prešov   

zaznamenaný pokles chorobnosti ako minulý mesiac. Hlásené bolo 1 ochorenie 

s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov sa v tejto skupine nevyskytli v tomto ani v predchádzajúcom mesiaci 

žiadne ochorenia.  

 

- v skupine vírusových hepatitíd,  v okrese Prešov bolo hlásené podobne ako 

v predchádzajúcom mesiaci 1 ochorenie s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov na 

chronickú vírusovú hepatitídu C.   

 

B18.2 – Chronická vírusová hepatitída C – anikterická forma ochorenia u 74-ročného muža 

z Prešova. Pacient  nehospitalizovaný. V rámci diferenciálnej diagnostiky zistený HCV RNA 

(PCR):  pozit. Ochorenie potvrdené laboratórne. EA – v roku 1985 - operácia žalúdka - 

Nemocnica Prešov, v  roku 2004 - operácia krčnej chrbtice - Nemocnica N. Zámky. 

 

  

V okrese Sabinov neboli zaznamenané žiadne ochorenia na vírusové hepatitídy. 

 

 

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

v okrese Prešov a Sabinov. 

 

 

 

 



Ďalšie ochorenia v okrese  Prešov: 

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

s predchádzajúcim mesiacom. V mesiaci máj bolo hlásených 57 ochorení s chorobnosťou 

33,29/100 000 obyvateľov. V mesiaci apríl bolo evidovaných 14 ochorení s chorobnosťou 

8,18/100 000 obyvateľov.  

 

V rámci epidemického výskytu : 

- v obci Mirkovce hlásené 1 ochorenie u 15-ročného dievčaťa žijúceho v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom. V klinickom obraze zistený obojstranný opuch 

príušných žliaz, TT- do 39°C.  Ochorenie potvrdené len na základe klinických 

príznakov, materiál na laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Ochorenie si 

nevyžiadalo hospitalizáciu. Očkovanie: iba 1 dávkou- základnou. Kumulatívne v obci 

evidujeme 5 ochorení. 

 

-  v obci Rokycany hlásené 1 nové ochorenie u 11-mesačného dieťaťa žijúceho 

v prostredí s nízkym hygienickým štandardom. V klinickom obraze zistený 

obojstranný opuch príušných žliaz, afebrilný. Ochorenie potvrdené na základe 

klinických príznakov, materiál na laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Ochorenie si 

nevyžiadalo hospitalizáciu. Očkovanie: vzhľadom k veku dieťa neočkované. V obci 

Rokycany od začiatku epidémie evidujeme 35 ochorení. 

 

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

hygienickým štandardom. Vekové zloženie chorých: 2x 17-roč., 1x 18-roč. 

V klinickom obraze zistený obojstranný bolestivý opuch príušných žliaz, TT- do 38°C.  

V 2 prípadoch ochorenia potvrdené na základe sérologického vyšetrenia, v 1 prípade 

ochorenie potvrdené iba na základe klinických príznakov. Ochorenia si nevyžiadali 

hospitalizáciu. Očkovanie: 3x - kompletné očkovanie.  

 

- v obci Hermanovce hlásených 12 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom. Vekové zloženie chorých: 1x- 6-roč., 1x- 7-roč., 1x-8roč.,  

2x 9-roč., 1x- 10roč., 2x 11-roč., 2x 13-roč a 2x-15-roč. V klinickom obraze zistený 

jednostranný aj obojstranný bolestivý opuch príušných žliaz, TT- do 38°C.  Všetky 

ochorenia potvrdené na základe klinických príznakov, materiál na laboratórne 

vyšetrenie odobratý nebol. Hospitalizáciu si vyžiadal 1 prípad. Očkovanie: 4x - 

kompletné očkovanie (2dávky) a 8x očkovanie 1dávkou vzhľadom k veku.  

 

- v obci Svinia hlásených 37 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom. Vekové zloženie chorých: 1x- 1-roč., 2x- 4-roč., 1x- 5-roč., 

1x-6-roč., 3x-7-roč., 1x- 8-roč., 1x 9-roč., 1x 10-roč., 1x-11-roč.,3x- 12-roč.,  2x 13-

roč., 5x 14-roč., 3x- 15-roč., 1x- 16-roč., 1x- 17-roč., 2x- 18-roč., 1x- 19-roč., 1x- 20-

roč., 1x- 21-roč., 1x- 22-roč., 1x23-roč., 1x- 29-roč., 1x- 35-roč., 1x- 37-roč. 

V klinickom obraze zistený jednostranný aj obojstranný bolestivý opuch príušných 

žliaz, TT- do 39°C.  V 16 prípadoch ochorenie potvrdené na základe sérologického 

vyšetrenia, ďalších 21 prípadov bolo potvrdených iba na základe klinických príznakov. 

Ochorenia si hospitalizáciu nevyžiadali. Očkovanie: 21x - kompletné očkovanie, 14x 

očkovanie 1 dávkou, 2x neočkovaná.  

 

Sporadické ochorenia – 3 

 



- v obci Bajerov hlásené 1  ochorenie u 40-ročného muža. Ochorenie si nevyžiadalo 

hospitalizáciu. V klinickom obraze prítomný ľavostranný opuch príušnej žľazy, 

afebrilný. Ochorenie potvrdené na základe klinických príznakov, materiál na 

laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Pacient neočkovaný. 

 

- V obci Chminianske Jakubovany hlásené 1  ochorenie u 9-ročného dievčaťa. 

Ochorenie si nevyžiadalo hospitalizáciu. V klinickom obraze prítomný bolestivý 

opuch príušnej žľazy, TT-37,5°C. Ochorenie potvrdené na základe klinických 

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

vykonané očkovanie – 1 dávkou 

 

- v  Prešove hlásené 1 sporadické ochorenie u 14-ročného chlapca, žijúceho v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom. V klinickom obraze prítomný obojstranný opuch 

príušných žliaz, febrility a zvracanie. Ochorenie potvrdené len na základe klinických 

príznakov, materiál na laboratórne vyšetrenie odobratý nebol.  Ochorenie si 

nevyžiadalo hospitalizáciu. Očkovanie – 1 dávkou. 

 

 

Z20.3- Kontakt alebo ohrozenie besnotou- v okrese Prešov boli zaznamenané 2 prípady 

s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov. Pacientom indikovaná antirabická vakcinácia.  

 

V okrese Sabinov bol zaznamenaný  1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,70/100 000 

obyvateľov. Indikovaná antirabická vakcinácia 

 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia 

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

a v skupine CHPO v porovnaní s minulým mesiacom. 

Hlásených bolo 3 320 ARO s chorobnosťou 17 220,4/100 000 obyvateľov  v starostlivosti 

lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 3 551 ARO s chorobnosťou                         

14 853,6/ 100 000 obyvateľov. 

            Z celkového počtu ARO bolo hlásených 393 CHPO s chorobnosťou 2 038,4/100 000 

obyvateľov,  minulý mesiac 318  CHPO s chorobnosťou 1330,2/100 000 obyvateľov.  

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

vekovej skupine 0-5-ročných detí. Hlásených  bolo 71 komplikácií - z toho najviac  otitíd - 

30. 
V mesiaci máj nebol v okrese Prešov prerušený výchovno-vzdelávací proces v žiadnom 

kolektívnom zariadení. 

 

 

Nozokomiálne nákazy: 

 

 
Oddelenie                                               Diagnóza                                                   Počet 
______________________________________________________________________ 

                                                                                                                    

Detské               A08.0 - 2                          2

           



ARO    A41.0-1, J06- 4, J15.5- 1,N30- 2    8

                             

Chirurgické   T81.4 –3       3 

 

Cievna chirurgia  T81.4- 1       1 

 

Úrazová chirurgia  T81.4- 1       1 

 

Gyn.-pôrodnické   I80- 1, N39.0- 1, T81.4- 1     3  

 

Infekčné oddelenie  I80- 1        1 

 

Vnútorného lekárstva  

a geriatrie                             J15.8 - 1, N39.0 – 1      2           

 

Neurologické   A02.0- 1, A41.0- 1      2 

 

Očné    A04.7- 1       1 

 

Psychiatrické   J06- 1        1 

 

Klinickej onkológie  A04.7- 1                                                                                1 

 

Oddelenie hematológie J06- 2, N30-1       3 

                       

Spolu                                                                                                                                   29                     

 

 

Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov:   

 
 

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

s predchádzajúcim mesiacom. V mesiaci máj bolo hlásených 42 ochorení s chorobnosťou 

71,52/100 000 obyvateľov, v mesiaci apríl bolo evidovaných 5 ochorení s chorobnosťou        

8,51/100 000 obyvateľov. 

 

V rámci epidemického výskytu : 

 -   v meste Sabinov hlásených 18 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom. Vekové zloženie chorých: 1x- 2-roč., 2x 7-roč., 1x 8-roč., 1x- 9-roč., 3x- 10-roč., 

2x- 12-roč., 1x 13-roč., 1x- 14-roč., 2x- 15-roč., 1x- 16-roč., 2x- 17-roč., 1x- 18-roč. 

V klinickom obraze zistený jednostranný a obojstranný opuch príušných žliaz.  Vo všetkých 

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

laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. Očkovanie: 9x 

- kompletné očkovanie (2dávky) a 8x očkovanie 1dávkou, 1x neočkované. 

 

-v meste Lipany hlásených 15 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom. Vekové zloženie chorých: 1x- 3-roč., 1x 4-roč., 1x 7-roč., 3x- 8-roč., 1x-9-roč., 

1x-13-roč., 1x-17-roč., 2x-18-roč., 1x-20-roč., 1x- 21-roč., 1x 22-roč., 1x23-roč.. V klinickom 

obraze zistený jednostranný a obojstranný opuch príušných žliaz.  V 13 prípadoch boli 

ochorenia potvrdené len na základe klinických príznakov, v 2 prípadoch ochorenie potvrdené 



sérologický. Ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. Očkovanie: 8x - kompletné očkovanie 

(2dávky) a 7x očkovanie 1dávkou. 

 

-v obci Ostrovany hlásených 7 ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom. Vekové zloženie chorých: 1x-5-roč., 1x-6-roč., 1x-7-roč., 1x-8-roč., 2x-9-roč., 

1x14roč. V klinickom obraze zistený jednostranný a obojstranný opuch príušných žliaz.  V 6 

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

ochorenie potvrdené sérologický. Ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. Očkovanie: 7x 

očkovanie 1dávkou. 

 

Sporadické ochorenia – 2 

 

-v obci Uzovské Pekľany hlásené 2  ochorenia u 13-ročných osôb žijúcich v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom. Ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. V klinickom 

obraze prítomný obojstranný opuch príušných žliaz. Ochorenie potvrdené na základe 

klinických príznakov, materiál na laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Očkovanie – 

kompletne u obidvoch. 

 

 

A39.0 – Meningokoková meningitída 

- 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov zaznamenané u 7-ročného dievčaťa, 

žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom.  Dieťa hospitalizované na oddelení 

KP vo FNsP J.A. Reimana v Prešove. V klinickom obraze prítomné bolesti hlavy, zvracanie, 

TT:40°C, nechutenstvo, petéchie, pozitívne príznaky meningealného dráždenia, šija oponuje 

na 1 prst. Laboratórne výsledky: likvor – N. meningitidis ssp. skupina B. 

 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia  
 

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

a pokles v skupine CHPO v porovnaní s minulým mesiacom.   

           Hlásených bolo 2 146 ARO s chorobnosťou 13 806,2/100 000 obyvateľov 

v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 1 596 ARO s chorobnosťou 

12 321,3/100 000 obyvateľov.  

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 139 CHPO s chorobnosťou 894,2/100 000 

obyvateľov, minulý mesiac 175 CHPO s chorobnosťou 1 351,0/100 000. 

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

vekovej skupine 0 - 5-ročných detí. Hlásených bolo 104 komplikácií - najviac otitíd – 49. 

 

V mesiaci máj nebol v okrese Sabinov prerušený výchovno-vzdelávací proces 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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