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Epidemiologická situácia za mesiac OKTÓBER 2010
v okresoch MICHALOVCE A SOBRANCE – zaslanie

Epidemiologická situácia za mesiac OKTÓBER je charakterizovaná:
→ výskytom:

tuberkulózy (dg. A15.1 - 2 prípady; dg. A16.5 - 1 prípad)
prenosných pohlavných ochorení (dg. A54.0 - 5 prípadov)
meningokokovej meningitídy (dg. A39.0 - 1 prípad)

→ epidemickým výskytom :
vírusovej hepatitídy (dg. B15 – 43 prípadov)
REVNÉ INFEK NÉ CHOROBY :
A 02 - salmonelová enteritída: Spolu bolo hlásených 10 prípadov.
MICHALOVCE : Hlásených 6 prípadov ochorenia u osôb rôznych vekových skupín, z toho 1
ochorenie u zdravotnej sestry a 1 ochorenie u dvojro ného die a a žijúceho v neštandardných
hygienických podmienkach bývania.
Charakter výskytu – sporadický
pravdepodobný faktor prenosu:
→ tvaroh (obchodná sie )
→ praženica (vajcia domáce)
etiolog. agens: salm. enteritidis – 6x
SOBRANCE: Hlásené 4 ochorenia u osôb rôznych vekových skupín, z toho 2 ochorenia
u súrodencov.
pravdepodobný faktor prenosu :
→ kuracie rezne (vajcia domáce)
etiolog. agens: salm. enteritidis – 3 x

salm. sp.– 1x
A 03 – šigelóza:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 54 ro nej zamestnanej ženy, bytom Michalovce.
etiolog. agens: sh. sonnei – 1x
A 04.5 – kampylobakteriálna enteritída:
MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia, 1x u dvojro ného die a a, bytom Ptrukša a 1x u 7
ro ného die a a, bytom Lú ky žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach
bývania. Ochorenia potvrdené klinicky a kultiva ne.
etiolog. agens: Campylobacter jejuni – 2x
A 04.8 - iné bakt. revné infekcie:
MICHALOVCE: Hlásených 5 ochorení, z toho 3 ochorenia u 0-ro ných detí, žijúcich
v neštandardných hygienických podmienkach bývania, 1 ochorenie u ro ného die a a, bytom
Michalovce a 1 ochorenie u 59 ro ného nezamestnaného muža, bytom Michalovce.
Charakter výskytu – sporadický.
etiolog. agens: Citrobacter - 5x
A08.0- rotavírusová enteritída
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u ro ného die a a bytom Ve ké Kapušany.
etiolog. agens: rotavírus – pozit
TUBERKULÓZA /A15 – A19/ :
SOBRANCE : Hlásené 3 novozistené ochorenia:
• 2 ochorenia s dg. A15.1:
o u dôchodkyne, nar. 1930, bytom Korom a, ochorenie potvrdené klinicky
s pozit RTG nálezom a kultiva ne (1x bronchiálny sekrét(BAL) – pozit.
o u dôchodcu, žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach bývania,
nar. 1961, bytom Sobrance, ochorenie potvrdené klinicky s pozit RTG
nálezom a kultiva ne (1x spútum – pozit.)
• 1 ochorenie s dg A16.5:
o u nezamestnaného muža, nar. 1956, bytom Podhoro , ochorenie potvrdené
klinicky s pozit RTG nálezom a kultiva ne (1x spútum – pozit.)
INÉ BAKTERIÁLNE CHOROBY /A30 – A49/
A39.0 – meningokoková meningitída
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 28 ro nej nezamestnanej ženy, bytom Ka anov,
žijúcej v neštandardných hygienických podmienkach bývania. Epid. depistážou bolo zistené,
že pacientka v detstve prekonala zápal mozgových blán; 17.9.2010 udáva prisatie klieš a –
odstránenie na ambulancii NZZ Mal ice.
Priebeh ochorenia: pacientka chorá od 27.9.2010 s teplotou nad 38 °C, zvracala. D a
28.9.2010 vyšetrená v ambulancii lekára prvého kontaktu, kde prestala komunikova ,
následne izolovaná na Infek nom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce.
Obj. nález: pacientka bledá, nek udná, nekomunikuje, nereaguje na oslovenie, blúdivé
pohyby o ných bulvov, nazna ená periorálna cyanóza, opozícia šije +++, dolné mening.
pozit.
Ochorenie potvrdené: klinicky
kultiva ne: likvor – Neisseria meningitidis B

mikroskopicky: G – diplokoky prítomné, záplava PMNL
V rodine vykonané príslušné protiepidemické opatrenia v zmysle Odborného usmernenia na
zabezpe enie protiepidemických opatrení v ohnisku invazívneho meningokokového
ochorenia, u všetkých rodinných kontaktov nariadený zvýšený zdravotný dozor vrátane
antibiotickej profylaxie.
A46 – erysipelas : Spolu hlásených 13 ochorení:
MICHALOVCE: Hlásených 11 ochorení, z toho 7 ochorení u dôchodcov.
SOBRANCE: Hlásené 2 ochorenia u dôchodcov: 1x u 57 ro ného invalidného dôchodcu,
bytom Remetské Hámre a 1x u 79 ro nej dôchodkyne, bytom Záhor.
INFEKCIE S PREVAŽNE SEXUÁLNYM SPÔSOBOM PRENÁŠANIA / A50-A64 /
A 54.0 – gonokoková infekcia : Spolu bolo hlásených 6 ochorení.
MICHALOVCE : Hlásených 5 ochorení:
• u 18 ro ného muža, bytom Michalovce
• u 25 ro ného muža, bytom Strážske
• u 34 ro nej ženy, bytom Michalovce
• u 29 ro ného muža a u jeho 26 ro nej manželky, bytom Michalovce
spôsob zistenia ochorenia :
→ 1x rodinný výskyt na základe ochorenia manžela, 3x na základe klinických
príznakov
miesto nákazy – 3x Michalovce, 1x Strážske, 1x Zemplínska Šírava
prame nákazy – 2x známy a 3x neznámy
SOBRANCE : Hlásené 1 ochorenie:
• u 22 ro ného muža, bytom Sobrance
spôsob zistenia ochorenia :
→ na základe klinických príznakov
miesto nákazy: Zemplínska Šírava
prame nákazy: 1x známy

INÉ SPIROCHÉTOVÉ CHOROBY /A65 – A69 /
- za mesiac október 2010 sme nemali hlásené žiadne ochorenie
CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU /A87/
- za mesiac október 2010 sme nemali hlásené žiadne ochorenie
VÍRUSOVÉ INFEKCIE CHARAKTERIZOVANÉ LÉZIAMI KOŽE A SLIZNICE
/B00 - B09/
B01 – varicella :
MICHALOVCE: Hlásený 1 prípad ochorenia u 18 ro nej študentky, bytom Žbince.
B02 – herpes zoster :

MICHALOVCE: Hlásených 12 ochorení, z toho 10 ochorení u žien rôznych vekových skupín
a u 2 mužov – dôchodcov.
VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA ( B15 – B19 )
B15 – vírusová hepatitída A : Spolu hlásených 43 ochorení.

MICHALOVCE: Hlásených 36 ochorení, z toho 15 prípadov Michalovce – mesto; 2 prípady
v obci Trhovište; 3 prípady mesto Ve ké Kapušany; 1 prípad v meste Strážske; 1 prípad
v obci Žbince; 1 prípad v obci Bracovce; 13 prípadov v obci Ka anov, kde na alej pretrváva
epidemický výskyt.
Michalovce - mesto: Hlásených 15 ochorení u:
• 7 ro ného žiaka ZŠ, anikterickej formy (VI. ZŠ Michalovce )
• 12 ro ného žiaka ZŠ, anikterickej formy ( VII. ZŠ Michalovce)
• 14 ro nej žia ky ZŠ, anikterickej formy (VI. ZŠ Michalovce)
• 16 ro ného študenta SŠ, anikterickej formy (Gymnázium Pavla Horova Michalovce)
• 20 ro ného nezamestnaného muža, ikterickej formy
• 21 ro ného študenta Technická univerzita - Strojnícka fakulta Košice, ikterickej
formy, (2 prípad v rodine, matka vykazovaná za mesiac september); v rámci LD
podaný Havrix d a 27.9.2010, ochorenie vzniklo d a 4.10.2010 a d a 12.10.2010
izolovaný na Inf. odd. NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
• 26 ro ná žena na materskej dovolenke, ikterickej formy
• 36 ro ná pedagogická zamestnanky a MŠ, ikterickej formy ( 13. MŠ Michalovce)
• 42 ro ná upratova ka MŠ, ikterickej formy (18. MŠ Michalovce)
• 45 ro ný zamestnaný muž, ikterickej formy (Firma Kohút – Strešné krytiny
Michalovce)
• 49 ro ný nezamestnaný muž, ikterickej formy
• 50 ro ná zamestnaná ženy, anikterickej formy (Zemplínske osvetové stredisko
Michalovce)
• 52 ro ný zamestnaný muž, anikterickej formy (štátny zamestnanec)
• 53 ro ný pedagogický zamestnanec, anikterickej formy (Stredná zdravotnícka škola
Michalovce)
• 57 ro ná nezamestnaná žena, ikterickej formy

ochorenia potvrdené serologicky: anti HAV IgM – pozit. - 15x
boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia (rodina a kolektív), kontaktom
bol nariadený LD a aktívna imunizácia
Ve ké Kapušany - mesto: Hlásené 3 ochorenia:
• 19 ro nej nezamestnanej ženy, ikterickej formy
• 23 ro ného študenta Technická univerzita – Stavebná fakulta Košice, anikterickej
formy
• 40 ro ný zamestnaný muž, ikterickej formy (školník – ZŠ Ve ké Kapušany)
ochorenia potvrdené serogicky: anti HAV IgM –pozit. - 3x
boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia (rodina a kolektív), kontaktom
bol nariadený LD a aktívna imunizácia
Strážske – mesto:
• hlásené 1 ochorenie ikterickej formy u 15 ro ného žiaka ZŠ Strážske
ochorenia potvrdené serogicky: anti HAV IgM –pozit. - 1x
boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia (rodina a kolektív), kontaktom
bol nariadený LD a aktívna imunizácia
Obec Trhovište: Na alej pokra uje epidemický výskyt, hlásené 2 nové prípady ochorenia:
• 2 ro né die a anikterickej formy, žijúceho v neštandardných hygienických
podmienkach bývania (mimo kolektív)
• 12 ro ný žiak, ikterickej formy; (3 prípad v rodine, matka a brat vykazovaní za mesiac
september); v rámci LD podaný Havrix d a 20.9.2010, ochorenie vzniklo d a
27.10.2010 a d a 4.10.2010 izolovaný na Inf. odd. NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
ochorenie potvrdené serologicky: anti HAV IgM – pozit. - 2x
v rodine a v kolektíve zabezpe ené príslušné protiepidemické opatrenia,
kontaktom bol nariadený LD a aktívna imunizácia
Obec Žbince:
• hlásené 1 ochorenie anikterickej formy u 6 ro nej žia ky ZŠ Žbince
ochorenie potvrdené serologicky: anti HAV IgM – pozit. - 1x
v rodine a v kolektíve zabezpe ené príslušné protiepidemické
kontaktom bol nariadený LD a aktívna imunizácia

opatrenia,

Obec Bracovce:
• hlásené 1 ochorenie anikterickej formy u 5 ro ného die a a, mimo kolektív, žijúceho
v neštandardných hygienických podmienkach bývania; v rámci LD podaný Havrix d a
20.9.2010, ochorenie vzniklo d a 11.10.2010 a d a 12.10.2010 izolovaný na Inf. odd.
NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (2 prípad v rodine)
ochorenie potvrdené serologicky: anti HAV IgM – pozit. - 1x
v rodine boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia, kontaktom bol
nariadený LD a aktívna imunizácia
Obec Ka anov: Na alej pokra uje epidemický výskyt, hlásených 13 nových prípadov u:
•
•
•
•

2 ro
5 ro
5 ro
8 ro

ného die a a anikterickej formy, mimo kolektív (16.9.2010 podaný Havrix)
ného die a a anikterickej formy, mimo kolektív (31.8.2010 podaný Havrix)
ného die a a anikterickej formy, mimo kolektív (16.9.2010 podaný Havrix)
nej žia ky ZŠ Mal ice, ikterickej formy (31.8.2010 podaný Havrix)

•
•
•
•
•
•
•

9 ro ného žiaka ZŠ Mal ice, anikterickej formy (31.8.2010 podaný Havrix)
10 ro ného žiaka ZŠ Mal ice, anikterickej formy (26.8.2010 podaný Havrix)
10 ro nej žia ky ZŠ Mal ice, anikterickej formy (31.8.2010 podaný Havrix)
12 ro ného žiaka ZŠ Mal ice, ikterickej formy (31.8.2010 mpodaný Havrix)
12 ro nej žia ky ZŠ Mal ice, anikterickej formy (31.8.2010 podaný Havrix)
15 ro nej žia ky ZŠ Mal ice, ikterickej formy (30.8.2010 podaný Havrix)
17 ro ný muž vykonávajúci aktiva né práce v obci Ka anov, anikterickej formy
(26.8.2010 podaný Havrix)
• 18 ro ný muž, anikterickej formy (31.8.2010 podaný Havrix)
• 33 ro ný muž vykonávajúci aktiva né práce v obci Ka anov, ikterickej formy
ochorenia potvrdené serologicky: anti HAV IgM – pozit -7x
v rodine boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia, kontaktom bol
nariadený LD a aktívna imunizácia
pre žiakov ZŠ Mal ice d a 28.9.2010 bolo formou verejnej vyhlášky RH
RÚVZ Michalovce vydané opatrenie na predchádzanie šírenia prenosného
ochorenia podrobi sa lekárskemu vyšetreniu a aktívnej imunizácií pod a
pokynov ošetrujúceho lekára.

SOBRANCE: Hlásených 7 ochorení, z toho 5 prípadov v obci Úbrež a 2 prípady Sobrance mesto.

Obec Úbrež: Hlásených 5 prípadov u:
• 3 ro ného die a a, ikterickej formy mimo kolektív, žijúceho v neštandardných
hygienických podmienkach bývania
• u súrodencov – 3 ro ného die a a mimo kolektív a 11 ro ného žiaka ZŠ Úbrež,
ikterickej formy
• 27 ro ného nezamestnaného muža, ikterickej formy, žijúceho v neštandardných
hygienických podmienkach bývania
• 54 ro nej zamestnanej ženy (Pošta Úbrež), ikterickej formy
ochorenia potvrdené serologicky: anti HAV IgM – pozit. – 5x
boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia (rodina a kolektív),
kontaktom bol nariadený LD a aktívna imunizácia

Sobrance- mesto: Hlásené 2 prípady ochorenia u manželov:
• 36 ro nej zamestnanej ženy (štátny zamestnanec), ikterickej formy
• 39 ro ného zamestnaného muža (štátny zamestnanec), ikterickej formy.
ochorenie zistené v rámci LD, d a 7.9.2010 podaný Havrix, ochorenie vzniklo
d a 3.10.2010 a d a 11.10.2010 izolovaný na Inf. odd. NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s.
ochorenia potvrdené serologicky: anti HAV IgM – pozit. – 2x
v rodine a v kolektíve boli vykonané príslušné protiepidemické opatrenia,
kontaktom bol nariadený LD a aktívna imunizácia
ZAVŠIVENIE-PEDIKULÓZA, SVRAB-AKARIÓZA A INÉ ZAMORENIE /B85-B89/
B86 – scabies:
MICHALOVCE: Hlásené 4 ochorenia u školopovinných detí, z toho 3 ochorenia sa vyskytli u
súrodencov.

CHRÍPKA A CHRÍPKE PODOBNÉ ARO
J 11 – chrípka a jej podobné ochorenia: Spolu hlásených 518
41 CHPO a 81 komplikácií.

ARO, z toho

Chrípková aktivita: I. stupe - bez aktivity
MICHALOVCE: Hlásených 413 ochorení, z toho 40 CHPO, komplikácie – 58
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SOBRANCE: Hlásených 105 ochorení, z toho 1 CHPO, komplikácie – 23
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ÚMRTIA
- za mesiac Október 2010 sme nezaznamenali žiadne úmrtie
INÉ POZORUHODNÉ INFORMÁCIE :
1. Spolu hlásených 106 potvrdených a 18 nepotvrdených ohnísk
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac OKTÓBER 2010
hlásila trichinelózu u diviaka v katastri Husák a katastri Be atina, okres Sobrance.
.

S pozdravom
MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygieni ka

Na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riadite stvo NsP Štefana Kukuru, Michalovce, a.s.
Riadite stvo Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o.
Riadite stvo Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
Riadite stvo Polikliniky Ve ké Kapušany, ul. Z. Fábryho 22, n.o.
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1
Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, ul. Sama Chalupku 22

