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Vec: 

Epidemiologická situácia v okresoch  Prešov a Sabinov v mesiaci marec  2015 

 

 

Epidemiologická situácia bola charakterizovaná: 

 

- nárastom chorobnosti na salmonelózu v okresoch Prešov a Sabinov. 

V okrese Prešov bolo v mesiaci marec hlásených 8 ochorení s chorobnosťou 4,67/100 000 

obyvateľov. V minulom mesiaci boli hlásené 4 ochorenia s chorobnosťou 2,34/100 000 

obyvateľov.  

V okrese Sabinov boli hlásené 4 ochorenia na salmonelózu s chorobnosťou  6,81/100 000 

obyvateľov, v minulom mesiaci boli hlásené 3 ochorenia s chorobnosťou 5,11/100 000 

obyvateľov. Bezpríznakové vylučovanie salmonel nebolo zaznamenané v tomto ani                  

v minulom mesiaci ani v jednom okrese.  

 

-  nárastom chorobnosti na bacilárnu dyzentériu v okresoch Prešov a Sabinov.  

V okrese Prešov boli zaznamenané 3 ochorenia s chorobnosťou 1,75/00 000 obyvateľov. 

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

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

mesiac bola hlásená nulová chorobnosť. Bezpríznakové vylučovanie nebolo zaznamenané 

v tomto ani v minulom mesiaci ani v jednom okrese.  

 

- nárastom chorobnosti na kampylobakteriózy v okresoch Prešov a Sabinov. V okrese 

Prešov bolo hlásených 32 ochorení s chorobnosťou 18,69/100 000 obyvateľov, minulý mesiac 

sme evidovali 19 ochorení s chorobnosťou 11,10/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov bolo hlásených 34 ochorení s chorobnosťou 57,90/100 000 obyvateľov,           

minulý mesiac bolo hlásených  20  ochorení s chorobnosťou 34,06/100 000 obyvateľov. 

 

- v skupine enteritíd zapríčinených Yersiniou enterocolitica bola v okrese Prešov rovnaká 

chorobnosť ako minulý mesiac a to  2 ochorenia s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov. 

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

mesiac hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov, čo znamená. že došlo 

k miernemu nárastu chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom. 

 



- v skupine enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile bol v okrese Prešov 

zaznamenaný pokles chorobnosti. V mesiaci marec boli zaznamenané 4 ochorenia 

s chorobnosťou 2,43/100 000 obyvateľov (3 prípady NN charakteru), minulý mesiac bolo 

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

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

mesiac bola zaznamenaná nulová chorobnosť. 

 

-  v skupine vírusových gastroenteritíd  – nárastom chorobnosti na rotavírusovú enteritídu 

v okrese Prešov.   

V okrese Prešov bolo hlásených 19 ochorení s chorobnosťou 11,10/100 000 obyvateľov,  

minulý mesiac 14 ochorení s chorobnosťou 8,18/100 000 obyvateľov. 

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

Hlásených bolo 11 ochorení s chorobnosťou 18,73/100 000 obyvateľov,  minulý mesiac 16 

ochorení s chorobnosťou 27,25/100 000 obyvateľov. 

 

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

s chorobnosťou 1,17/100 000 obyvateľov. V minulom mesiaci bolo zaznamenané 1 ochorenie 

s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov, čo znamená, že došlo k miernemu nárastu 

chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom.   

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

mesiac bolo hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov, čo znamená, že 

taktiež došlo k miernemu nárastu chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom.  

 

- v  skupine gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk  bol v  okrese Prešov   

zaznamenaný pokles chorobnosti v porovnaní s minulým mesiacom. Hlásené boli 3 ochorenia 

s chorobnosťou 1,75/100 000 obyvateľov. V minulom mesiaci bolo hlásených boli 6 ochorení 

s chorobnosťou  3,50/100 000 obyvateľov.  

V okrese Sabinov boli v tomto mesiaci hlásené 3 ochorenia s chorobnosťou 5,11/100 000 

obyvateľov. Minulý mesiac bolo hlásených 7 ochorení s chorobnosťou 11,92/100 000 

obyvateľov, čo predstavuje pokles  v porovnaní s  minulým mesiacom.  

 

- v skupine vírusových hepatitíd  v okrese Prešov boli hlásené 3 ochorenia, z toho 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 1 

ochorenie na chronickú vírusovú hepatitídu C s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov. 

V minulom mesiaci nebolo zaznamenané žiadne ochorenie na vírusovú hepatitídu.   

 

B16.9 – Akútna vírusová hepatitída B - 1 ochorenie – ikterická forma u 44-ročnej, 

neočkovanej ženy z Prešova. Ošetrená bola obvodnou lekárkou, ktorá na základe výsledkov 

vyšetrenia - zvýšené hepatálne testy, odoslala pacientku na hospitalizáciu na oddelenie 

infektológie vo FNsP J.A. Reimana v Prešove. Pri príjme zistené: častá bolesť pod pravým 

rebrovým oblúkom, nechutenstvo, nauzea, ikterus kože a sklér. Ochorenie potvrdené 

laboratórne - výsledok: HBsAg konfirmáciou - pozit, anti HBc IgM - pozit.  Anamnéza na 

parenterálne zákroky – negatívna. V rodine chorej nariadené príslušné protiepidemické 

opatrenia. 

 

B18.1- Chronická vírusová hepatitída B  - 1 ochorenie zistené – anikterická forma         

u 40-ročnej, neočkovanej ženy z obce Chminianska Nová Ves. Ochorenie zistené pri vyšetrení 

pred darovaním krvi. Nehospitalizovaná - vyšetrená na oddelení infektológie vo FNsP J.A. 

Reimana v Prešove, kde bolo zistené: KO: abdomen nebolestivé, hepar a lien - nehmatný.   



Pacientka v minulosti 1x darovala krv. Podstúpila 2x sekciu – naposledy 24. 8. 2004.  

V januári 2015 zistená IgG anti HBc reaktivita. Iné parenterálne zákroky – nezistené. Rodinní 

príslušníci – deti proti VHB riadne očkované – 3 dávkami, manžel z dôvodu negatívnych 

výsledkov – bude očkovaný proti VHB. 

 

B18.2 – Chronická vírusová hepatitída C – 1 ochorenie – ikterická forma u 76-ročného 

muža – dôchodcu z obce Miklušovce. Dňa 13.2.2015 - pri hemodialýze zistená aktivita 

hepatálnych testov, z tohto dôvodu bola prevedená diferenciálna diagnostika a zistené anti 

HCV - pozit, HCV RNA - pozit ( 8 mil.). Neskôr prítomné  bolesti brucha, chudnutie, 

nafukovanie,  nauzea, hnačky,  celková slabosť, tmavý moč, ikterus kože a sklér. Pacient 

hospitalizovaný na oddelení infektológie vo FNsP J.A. Reimana v Prešove, kde na základe 

klinických príznakov potvrdená  chronická vírusová hepatitída C. Ochorenie potvrdené 

laboratórne na základe pozitívnych výsledkov.   

 

V okrese Sabinov boli hlásené 3 ochorenia na  vírusovú hepatitídu typu A s chorobnosťou 

5,11/100 000 obyvateľov. V minulom mesiaci boli hlásené 4 ochorenia  na vírusovú hepatitídu 

typu A s chorobnosťou 6,81/100 000 obyvateľov, čo znamená, že došlo k poklesu chorobnosti 

v porovnaní s minulým mesiacom.  

Všetky 3 ochorenia boli hlásené v rámci epidemického výskytu vírusovej hepatitídy typu 

A v obci Pečovská Nová Ves u detí, ktoré žijú v prostredí s nízkym hygienickým štandardom.   

Ochoreli 3 deti mimo kolektív. Vekové zloženie chorých: 5-ročné – 1x, 6-ročné – 2x. 

Rozdelenie  podľa pohlavia: M - 1x, Ž – 2x. Chorí boli hospitalizovaní na oddelení 

Infektológie  FNsP  J. A. Reimana v Prešove.  

Pri príjme v klinickom obraze zistené: bolesti brucha, zvracanie, tmavý moč, bez teplôt.         

V dvoch prípadoch sa jedná o ikterickú formu, v jednom prípade o anikterickú formu. Jedno 

dieťa ochorelo na 13.deň po očkovaní očkovacou látkou HAVRIX. Ochorenia potvrdené 

klinicky a laboratórne (anti HAV IgM – pozit.). Protiepidemické opatrenia nariadené v plnom 

rozsahu. 

 

B18.1 - Chronická vírusová hepatitída B – 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 

obyvateľov. Ochorenie – anikterická forma zistené u 40-ročného, neočkovaného muža zo 

Sabinova. V rámci preventívnej prehliadky zistená pozitivita markerov – HBsAg – pozit. 

Z tohto dôvodu odoslaný na vyšetrenie na oddelenie infektológie vo FNsP J.A. Reimana 

v Prešove. Ochorenie potvrdené laboratórne – výsledok: HBsAg- pozit, anti HBe - pozit. 

Anamnéza na parenterálne zákroky – negatívna. V rodine nariadené príslušné protiepidemické 

opatrenia. 

 

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

v okrese Prešov a Sabinov. 

 

 

Ďalšie ochorenia v okrese  Prešov: 

 
A39.2 – Akútna meningokokcémia – hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 0,58/100 000 

obyvateľov u 5-mesačného dieťaťa z obce Víťaz, ktoré žije v prostredí s nízkym hygienickým 

štandardom. Hospitalizované od 23.3.2015 na Detskom oddelení  Nemocnice v Krompachoch  

Pri príjme zistené: TT- 39,8°C, kašeľ, zvracanie, nepokoj, bledosť, apatia. Laboratórne 

vyšetrenia -  mierna elevácia zápalových markerov, v krvnom obraze  prítomná stredne ťažká 

sideropenická anémia. Kontrolné laboratórne  vyšetrenia - opätovná  elevácia zápalových 

markerov, trombocytopénia, na koži prítomné ojedinelé petéchie v tvárovej a lumbálnej 



oblasti. Pre podozrenie na suspektnú meningitídu realizovaná LP. Vyšetrenie likvoru – 

Neisseria meningitidis.  Liečba – ATB - trojgeneračné cefalosporíny. Vzhľadom k závažnosti 

zdravotného stavu -  dieťa preložené cestou LZZS na KPAIM do Košíc. 

V rodine chorej nariadené príslušné protiepidemické opatrenia.   

 

A40.3 – Septikémia vyvolaná Streptokokom pneumónie – hlásené 1 ochorenie 

s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov. Ochorela 60-ročná dôchodkyňa z obce Široké, 

hospitalizovaná na Internom oddelení vo FNsP J.A. Reimana v Prešove. Pri príjme zistený: 

febrilný stav s triaškou, ťažký rozvrat vnútorného  prostredia, zvýšené zápalové markéry. 

Laboratórne výsledky – hemokultúra – kultivačne -  Streptococcus pneumoniae S fáze. 

Liečba – Cefotaxim –13 dní – i.v.  

 

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

s predchádzajúcim mesiacom. V mesiaci marec bolo hlásených 21 ochorení s chorobnosťou 

12,27/100 000 obyvateľov. V mesiaci február bolo evidovaných 14 ochorení s chorobnosťou 

8,18/100 000 obyvateľov.  

 

V rámci epidemického výskytu : 

- v obci Lesíček hlásené 1 nové ochorenie u 11-ročného dieťaťa. V klinickom obraze 

prítomný opuch pravostrannej príušnej slinnej žľazy, TT- 38°C. Ochorenie si 

nevyžiadalo hospitalizáciu. Dieťa riadne očkované. Ochorenie potvrdené na základe 

klinických príznakov, materiál na laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. 

V obci Lesíček od začiatku epidémie evidujeme 7 ochorení.  

 

-  v obci Rokycany hlásených 18 nových ochorení u osôb žijúcich v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom. Vekové zloženie chorých: 1x5-roč.,1x6-roč., 1x8-roč., 

2x10-roč., 2x13-roč., 1x15-roč., 2x18-roč., 3x19-roč., 2x21-roč., 2x22-roč., 1x23-roč. 

V klinickom obraze zistený: obojstranný opuch príušných žiaz, TT- do 38°C.  Vo 

všetkých prípadoch boli ochorenia potvrdené na základe klinických príznakov, 

materiál na laboratórne vyšetrenie odobratý nebol. Ochorenia si nevyžiadali 

hospitalizáciu. Očkovanie: 10x - kompletné očkovanie, 7x - očkovanie 1 dávkou, 1x - 

neočkovaný.  

V obci Rokycany od začiatku epidémie evidujeme 31 ochorení. 

 

Sporadické ochorenia – 2 

 

- v meste Prešov hlásené 1 sporadické ochorenie u 2-ročného dieťaťa mimo kolektív. 

Dieťa ošetrené ambulantne na oddelení Infektológie vo FNsP J.A. Reimana v Prešove 

- nehospitalizované. V klinickom obraze: opuch príušných žliaz, afebrilné. Ochorenie 

potvrdené na základe klinických príznakov, materiál na laboratórne vyšetrenie 

odobratý nebol. Vzhľadom k veku vykonané očkovanie – 1 dávkou. 

 

- v obci Varhaňovce hlásené 1 sporadické ochorenie u 23-ročnej ženy, žijúcej 

v prostredí s nízkym hygienickým štandardom. V klinickom obraze prítomný 

obojstranný opuch príušných žliaz, bez TT. Ochorenie potvrdené len na základe 

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

nevyžiadalo hospitalizáciu. Očkovanie – kompletné – 2 dávkami. 

 

 



Z20.3- Kontakt alebo ohrozenie besnotou- v okrese Prešov zaznamenaný 1 prípad 

s chorobnosťou 0,58/100 000 obyvateľov. Jedná sa o 56-ročnú ženu z Prešova. 

Epidemiologickým šetrením bolo zistené: Pohryzená na PDK (lýtko) neznámym psom na 

ulici. Ošetrená na chirurgickej ambulancií a následne odoslaná vzhľadom k poraneniu na 

oddelenie infektológie, kde bola indikovaná antirabická vakcinácia očkovacou látkou Verorab. 

 

 

V okrese Sabinov zaznamenaný 1 prípad s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov. Jedná sa 

o 10-ročné dieťa z osady obce Jarovnice. Epidemiologickým šetrením bolo zistené:  

Pohryzená na PDK neznámym psom v osade. Ošetrená na chirurgickej ambulancií a následne 

odoslaná vzhľadom k poraneniu na oddelenie infektológie, kde bola indikovaná antirabická 

vakcinácia očkovacou látkou Verorab.  

 

 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia 

 
V mesiaci marec bol v okrese Prešov zaznamenaný pokles chorobnosti v skupine 

ARO a v skupine CHPO v porovnaní s minulým mesiacom. 

Hlásených bolo 4 359 ARO s chorobnosťou 16 431,3/100 000 obyvateľov  v starostlivosti 

lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 6 772 ARO s chorobnosťou                         

17 562,7/ 100 000 obyvateľov. 

            Z celkového počtu ARO bolo hlásených 520 CHPO s chorobnosťou 1 960,1/100 000 

obyvateľov,  minulý mesiac 1 256  CHPO s chorobnosťou 3 257,3/100 000 obyvateľov.  

            Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola u ARO zaznamenaná vo vekovej 

skupine 0-5-ročných detí,  v skupine CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine              

15-19-ročných.  

Hlásených  bolo 64 komplikácií - z toho najviac  bronchopneumónií a pneumónií - 28. 

V mesiaci marec nebol v okrese Prešov prerušený výchovno-vzdelávací proces žiadnom 

kolektívnom zariadení. 

 

Nozokomiálne nákazy: 

 
Oddelenie                                               Diagnóza                                                   Počet 
_____________________________________________________________________                                             

                                                                      

Detské    A08.0 - 2, A04.5- 1, A08.1-1                       4 

          

Hematologické  N30.0- 1, B37.8-1, J02-1            3 

  

Chirurgické   I80 -1, T81.4 – 3                         4 

 

Vnútorného lekárstva  

a geriatrie                             A04.5 -1                                                                             1  

 

Kardiologická klinika          A04.7 -1                                                                             1   

 

Neurologické   N34 – 1                           1 

 

Novorodenecké  J06- 2                 2 



 

Onkologické                         A04.7 – 2, N39.0-1                                                             3 

                       

Spolu                                                                                                                                19                     

 

 

 

Ďalšie ochorenia v okrese Sabinov:   

 
A39.0 – Meningokoková meningitída – 1 ochorenie s chorobnosťou 1,70/100 000 

obyvateľov. Ochorelo 1-ročné dieťa – meningeálna forma, z obce Nižný Slávkov. 

Hospitalizovaná na KP vo FNsP J.A. Reimana v Prešove. Pri príjme zistené: dieťa privezené 

dňa 16.3.2015 RZP ako stav po febrilných kŕčoch, TT - 38,5°C, čulé bez známok 

meningeálneho dráždenia. Dňa 17.3.2015 – TT -39,8°C, dieťa somnolentné, hlava - veľká 

fontanella na špičku, pulzujúca, napätá, šija pri doťahovaní oponuje, dýchanie zostrené, koža 

bez krvácavých prejavov, z odobratej hemokultúry zaznamenaný vzostup zápalovej aktivity 

CRP. 

Výsledky laboratórneho vyšetrenia – likvor - kultivačne - 17.3.2015 - Neisseria meningitidis 

sk. B. V rodine chorej nariadené príslušné protiepidemické opatrenia – zabezpečená 

profylaxia kontaktov. 

 
 

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

s predchádzajúcim mesiacom. V mesiaci marec bolo hlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 

1,70/100 000 obyvateľov. Ochorenie zistené u 13-ročného dievčaťa z obce Torysa, ktoré bolo 

hospitalizované na oddelení infektológie vo FNsP J.A. Reimana v Prešove. V klinickom 

obraze prítomný - obojstranný opuch príušných žliaz, bolesti hrdla, zvýšené TT, zvracanie. 

Ochorenie zistené len na základe klinických príznakov, materiál na vyšetrenie odobratý nebol. 

Očkovaná riadne – 2 dávkami. 

V  mesiaci február boli evidované 4 ochorenia s chorobnosťou 6,81/100 000 obyvateľov.  

 

J10- Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky -hlásené bolo 1 ochorenie 

s chorobnosťou 1,70/100 000 obyvateľov. Ochorenie zaznamenané u 5-mesačného 

neočkovaného dieťaťa zo Sabinova. V klinickom obraze dominuje - kašeľ, sťažené dýchanie, 

TT- zvýšené. Dieťa hospitalizované na Detskom oddelení FNsP J.A. Reimana v Prešove. 

Laboratórnym vyšetrením TN -potvrdený vírus chrípky typ A. 

 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia  
 

V mesiaci marec bol v okrese Sabinov zaznamenaný pokles chorobnosti v skupine 

ARO a  CHPO v porovnaní s minulým mesiacom.   

           Hlásených bolo 2 083 ARO s chorobnosťou 17 736,4/100 000 obyvateľov 

v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto mesiaci, minulý mesiac 3 594 ARO s chorobnosťou 

22 496,9/100 000 obyvateľov.  

Z celkového počtu ARO bolo hlásených 312 CHPO s chorobnosťou 2 656,6/100 000 

obyvateľov, minulý mesiac 745 CHPO s chorobnosťou 4 663,4/100 000. Najvyššia vekovo-

špecifická chorobnosť bola u ARO  a CHPO zaznamenaná vo vekovej skupine 0- 5-ročných 

detí. Hlásených bolo 105 komplikácií - najviac sinusitíd – 53. 



V mesiaci marec nebol v okrese Sabinov prerušený výchovno-vzdelávací proces v žiadnom 

kolektívnom zariadení. 

 

 

Izolácia salmonel z vonkajšieho prostredia:   
 

V mesiaci marec 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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