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Norovírusy spôsobujú akútne hna�kové ochorenia –
vyzna�ujú sa :

� náhlym za�iatkom s nauzeou 
� zvracaním – prevažne u detí
� kr�mi v brušnej dutine
� hna�kou – prevažne u dospelých
� nezriedka sa objavujú – bolesti hlavy, horú�ka, zimnica, ap.

Ojedinele dochádza k �ažkej dehydratácii pacienta,
�o môže vies� až k smrti, najmä u starších osôb a �udí
vysilených inou chorobou.
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� Inkuba�ná doba :
� je krátka, trvá 12 – 48 hodín

� Ochorenie trvá 12 – 60 hodín, 
� nevyžaduje osobitnú lie�bu, v �ažších prípadoch dehydratácie je 

potrebné zabezpe�i� potrebný prívod tekutín

� Trvalejšie zdravotné následky nezanecháva. 

� Inaparentné infekcie nie sú zriedkavé : 
� z dobrovo�níkov exponovaných nákaze sa infikovalo 82%, z nich 

2/3 ochoreli a až 1/3 prekonala inaparentnú nákazu. 



NOROVÍRUS patriaci do Caliciviridea. 

� toto pomenovanie je odvodené od latinského slova
calix, calices = �aša, kalich a súvisí s povrchovou
štruktúrou vírusov.

Prototypovým  kme�om  je  virus  Norwalk a rod zahr�a aj 
agensy ozna�ovane donedávna ako podobné vírusu Norwalk (Norwalk – like
viruses), napr. Hawaii vírus, vírus Mexiko, Toronto vírus, ap.

Pomenovanie Norwalk je po meste Norwalk v štáte Ohio, USA, kde v 
roku 1968  vypukla akútna gastroenteritída medzi žiakmi a u�ite�mi základnej 
školy. Po�as 2 dní ochorelo 50% exponovaných (116osôb z 232) – v 90% 
prípadoch bola udávaná nevo�nos� a zvracanie, v 38% hna�ka – príznaky do 
24 hodín ustúpili. V tom �ase pokusy o zistenie etiolog. agens neboli úspešné.

Vírus Norwalk bol po prvýkrát dokázaný v roku 1972 elektromikrosko-
pickými skúmaniami (info : Adler I, Zickl R. Winter vomiting disease. J Infect Dis 1969; 119 :668-73)

Dnes je známych cca 20 rôznych genotypov vírusu Norwalk. Vírus
sa vyzna�uje výraznou rozmanitos�ou genómu.



Norovírusy sú relatívne odolné, vydržia :

�zmrazenie, 

�zahriatie na 60 st.C po�as 30 minút, 

�cídny ú�inok na ne majú iba vysoké hladiny chlóru,

� dokážu  perzistova� vo vonkajšom prostredí : 

� na tvrdých povrchoch až 12 hodín,

� na kontaminovaných kobercoch dokonca až 12 dní.



� vírusové �astice možno dokazova� mikroskopicky v 
stolici – mikroskopiou sa dajú vírusy vizualizova� a 
identifikova� ak stolica obsahuje približne aspo� 106

– 10 7 �astíc vírusu/ml, �o býva iba vo v�asnej fáze 
ochorenia.  Aj tak sa na 2. a 3. de� ochorenia vírus 
dokázal iba u 10 – 20% infikovaných dobrovo�níkov. 



� Chorí jedinci a krátkodobí rekovalescen�ní nosi�i 
vírusu. 
� zvieratá nie sú rezervoármi norovírusov

� Doba vylu�ovania stolicou za�ínala u dobrovo�níkov 
asi 15 hodín po nákaze, vrcholila 2.-3 de�, vírusový
antigén sa dal dokáza� aj 2 týždne po infekcii a to 
ako u chorých, tak aj u �udí s inaparentnou nákazou.  



� Fekálno – orálny prenos

� Hlavnými faktormi prenosu sú : 
� Potravinové �lánky ako : 

� šaláty,  sendvi�e, jedlá rýchleho ob�erstvenia
kontaminované �asto osobami, ktoré s nimi manipulujú, 
nedostato�ne tepelne opracované jedlá, tiež ryby, ustrice 
ulovené vo vodách kontaminovaných fekáliami infikovaných 
�udí ap.

� Prenos z osoby na osobu –
� uskuto��uje sa v zariadeniach ako sú ošetrovate�ské

a opatrovate�ské domovy, hospice, nemocnice, ale aj školy, 
rekrea�né zariadenia ap.



Pre norovírusové ochorenia je typickejší hromadný výskyt než
sporadický

Odborná literatúra uvádza : 
„Norwalk vírusy z ohnísk nebakteriálnych gastroenteritíd tvoria    :   
� 96% v Spojených štátoch,
� 80% v Holandsku,
� 67% vo Švédsku,
� 43% v Anglicku ...“

(info – odborná literatúra :  Kapikian AZ. The discovery of the 27-nm Norwalk virus: An historic perspective. J 
Infect Dis 2000; 181 (Suppl 2) :S295-302.)

Údaje o výskyte norovírusových gastroenteritíd na Slovensku sa 
evidujú v EPIS-e od roku 2005. 

� od r. 2005 k  dnešnému d�u, t.j. 23.6.2010 je v EPIS-e zadaných 120 
záznamov o epidemickom výskyte, z toho 27 záznamov (po�et chorých 
762) je evidovaných za rok 2010
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� vedia ošetrujúci lekári �o je a ako sa diagnostikuje 
Norwalk vírus ? 

� pri hna�kových ochoreniach sa myslí na odber
stolice na virologické vyšetrenia ? 

� v okrese Michalovce sme mali v období od rr.2006 –
2009 nepotvrdených 2262 ohnísk – v ko�kých
prípadoch by sme izolovali Norwalk ?  ….
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okres 
MICHALOVCE   

44; 54%

okres 
GELNICA; 

13; 16%
okres 

ROŽ�AVA; 
24; 30%

GL KE1 KE2 KE3 KE4 KS MI RV SO SN TV

abs. 13 0 0 0 0 0 44 24 0 13 0

rel. 41,59 0 0 0 0 0 40,07 38,82 0 13,43 0
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proporcia 
chorých

46%

zdraví 
personál  22; 

23%

zdraví 
klienti; 30; 

31%

 klienti
38%

personál 
8%

Zariadenie
DD SÚCIT

Celkový po�et  
zamestnancov

Celkový po�et 
klienotv

Po�et chorých 
zamestnancov

Po�et chorých 
klientov

Ul. zelená 275 25 39 8 23

Ul. Zelená 54 5 27 0 13

S P O L U  : 30 66 8  / 8,00% 36 /  38%
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Vekovošpecifická chorobnos� - dg A 08.1 - okres 
MICHALOVCE,  r. 2009 

chorobnos� 0 0 0 0 11,09 10,7 13,52 19,38 33,17 261,99

1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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Zariadenie
DD SÚCIT

Celkový po�et  
zamestnancov

Celkový po�et 
klientov

Po�et chorých 
zamestnancov

Po�et chorých 
klientov

Ul. zelená 25 39 8 23



� Ochorenia u klientov  boli nahlásené na oddelenie epidemiológie 
RÚVZ Michalovce  telefonicky ošetrujúcim lekárom  d�a 23.2.2009, 
ochorenia u personálu boli zistené priebežne po�as epidemiologickej 
depistáže. 

� D�a 23.2.2009 boli oddelením epidemiológie  RÚVZ Michalovce  
nariadené hygienicko-epidemiologické opatrenia na zamedzenie vzniku a 
šírenia sa ochorení v uvedenom zariadení (dezinfekcia, zdravotná výchova, 
vyh�adanie podozrivých z nákazy, podozrivých z ochorenia, izolácia 
chorých, zvýšený zdravotný dozor, zákaz návštev, zákaz prijímania nových 
klientov do zariadenia, sprísnenie hygienicko-epidemiologického režimu, 
odber biologického materiálu a pod.). Zvýšenému zdravotnému dozoru sa 
podrobilo 20 zamestnancov domova dôchodcov, z toho 8 boli pre ochorenie 
vyradení zo zamestnania, u ostatných (12 osôb) bola potvrdená ich 
zdravotná spôsobilos�. D�a 23.2.2009 boli odobraté stery na vykonávanie 
dekontaminácie prostredia v kuchyni domova dôchodcov. 
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� Na základe výsledkov vyšetrených sterov vykonaných 
odborom biologických faktorov životného prostredia RÚVZ so 
sídlom v Košiciach bol v 5 vzorkách z vonkajšieho prostredia 
(pracovný stôl na surové mäso, pracovný stôl na varené máso, 
krája� na mäsové výrobky, �istý tanier, pomocný pracovný
stôl) izolovaný podmienene patogénny mikroorganizmus 
Enterobacter sp.,  �o nasved�uje tomu, že sa na pracovisku 
nedostato�ne a neú�inne vykonávala  dekontaminácia, resp. 
mechanická o�ista a následná dezinfekcia. 

� V rámci ŠZD neboli zistené v stravovacej prevádzke 
iné závažné hygienické nedostatky.
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� Hygienicko-epidemiologické opatrenia sa vykonávali 
v spolupráci s oddelením hygieny výživy RÚVZ Michalovce 
a s príslušnými lekármi NZZ v okrese Michalovce. Cielenou 
kontrolou odborných pracovníkov odd. epidemiológie d�a 
4.3.2009 bolo zistené, že nariadené opatrenia  zo strany 
Domova dôchodcov Súcit, Ul. Zelená 275, Ve�ké Kapušany sa 
priebežne plnili a na�alej sa realizujú.

� Na základe epidemiologickej depistáže  bolo 
konštatované, že k prenosu medzi osobami v uvedenom 
zariadení došlo pravdepodobne fekálno-orálnym spôsobom. 
Pravdepodobným faktorom prenosu boli ruky, plochy 
a predmety kontaminované výlu�kami chorých osôb, zo strany 
personálu pravdepodobne neboli dodržané zásady osobnej 
hygieny a dezinfekcie na pracovisku.
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PREVENTÍVNE : 
�Dostato�ná tepelná úprava potravinových �lánkov 
�Dôkladne umývanie rúk najmä pri �istení bielizne a prostredia po 

chorom (používa� ochranné rukavice!!!) a po použití toalety, správna 
manipulácia s bieliz�ou zne�isteným zvratkami alebo stolicou, aby 
sa znemožilo vytvorenie infek�ného aerosólu

�Starostlivé umývanie ovocia a zeleniny 

REPRESÍVNE :
�Dôraz sa kladie na vyradenie �udí s hna�kami z �innosti, pri ktorých 

by mohli kontaminova� potraviny, nápoje, �ad do nápojov ap.  Pred 
návratom k takýmto �innostiam musia by� minimálne 3-4 dni bez 
klinických  príznakov ochorenia, starostlivá o�ista a dezinfekcia 
plôch, predmetov ap. 


