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          2019/00516   Luptáková/621  5.2.2019 

    

Vec: Epidemiologická situácia za mesiac  január  2019 

v okresoch MICHALOVCE a SOBRANCE – zaslanie 

 

Epidemiologická situácia za  mesiac  JANUÁR  je charakterizovaná:    

    

✓ výskytom: črevných ochorení,  NN, nešpecifikovanej vírusovej meningitídy, ochorením 

vírusom Hantaan, rodinným výskytom morbill, nešpecifikovanej toxoplazmózy      

✓ nulovým výskytom:   hepatitídy, tuberkulózy, prenosných pohlavných ochorení    

                                         

ČREVNÉ  INFEKČNÉ  CHOROBY  /A00 – A09/:  

 

A02  - Salmonelová enteritída:  

MICHALOVCE: Hlásené 4 sporadické  ochorenia v rôznych vekových skupinách.  

Vekové skupiny: 0 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 1 prípad; 45-54 roč. – 1 prípad; 55-64 roč. – 1 

prípad.  

Výskyt podľa obcí: Michalovce – 2 prípady; Oborín – 1 prípad; Voľa – 1 prípad.                         

  

• pravdepodobný faktor prenosu: vajcia -domáce -1x; vajcia-obchodná sieť – 1x; mäsové 

výrobky – 1x; neznámy – 1x.                      

• etiolog. agens: salm. enteritidis – 4x 

                          

 

 A03.1 – šigelóza zapríčinená Shigella flexneri: 

MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia: 

- 7 ročný  žiak ŠZŠ , bytom Michalovce, žijúci v neštandardných hygienických podmienkach 

bývania  a stravovania 

- 60 ročná dôchodkyňa, bytom Drahňov, žijúca v neštandardných hygienických podmienkach 

bývania a stravovania 

• pravdepodobný faktor prenosu:  zmiešaná strava – 2x                     

• etiolog. agens:  shigella flexneri – 2x                     
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 A04.5 – Kampylobakteriálna enteritída: Spolu  hlásených 11 ochorení. 

MICHALOVCE: Hlásených 10  ochorení v rôznych vekových skupinách, z toho 1 importované 

ochorenie. 

Vekové skupiny: 0 roč. – 1 prípad;  1-4 roč. – 3 prípady;  15-19 roč. – 2 prípady; 20-24 roč. – 1 

prípad;  35-44 roč. – 1 prípad; 55-64  roč. – 1 prípad;  65 +roč. – 1 prípad.     

Výskyt podľa obcí: Michalovce – 5 prípadov; Kapušianske Kľačany – 1 prípad; Markovce – 1 

prípad; Veľké Kapušany – 2 prípady; Voľa – 1 prípad.  

 

Importovaná nákaza: Hlásená 1  importovaná nákaza u 41 ročnej zamestnanej ženy, bytom 

Veľké Kapušany, ktorá udáva  od 16.12. 2018 do 6.1.2019 pobyt v Indonézii – Bali a u ktorej 

bolo dňa 9.1.2018 laboratórne potvrdená kampylobakteriálna enteritída – Campylobacter jejuni. 

Prvé príznaky ochorenia: 6.1.2019  - hnačka, kŕče, bolesti brucha, zdravotný stav  si nevyžiadal 

hospitalizáciu.  

Pravdepodobný faktor prenosu pri importovanej nákaze: zelenina (konzumácia zeleninových 

šalátov)  

 

• pravdepodobný  faktor prenosu:  vajcia -domáce – 1x; hydina – 4x; syry – 1x; ovocie – 

2x; zelenina – 1x; umelá mliečna výživa (BEBA) - 1                                      

•  etiolog. agens: Campylobacter jejuni -9x 

                                Campylobacter coli – 1x 

 

SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 85 ročného  dôchodcu, bytom Úbrež. 

• pravdepodobný  faktor prenosu: hydina                                                                                   

•  etiolog. agens: Campylobacter  jejuni 

                           

A04.6 - enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica: 

MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 1 ročného dieťaťa  (22 mesačné), mimo kolektív, bytom 

Michalovce.  

• pravdepodobný  faktor prenosu: mäso-bravčovina, nedostatočne tepelne upravené                                                                                   

•  etiolog. agens: Yersinia enterocolitica, serovar 09 

                           

 A04.7 – enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: 

MICHALOVCE: Hlásených 6 ochorení, z toho  5 ochorení   ako NN – viď NN. 

Vekové skupiny: 55-64 roč. – 2 prípady; 65+ roč. – 4 prípady. 

Rozdelenie podľa obcí: Michalovce -6  prípadov. 

• rizikový faktor:  dlhodobá ATB liečba                                                                   

•  etiolog. agens:  CDI pozit; toxín A+B pozit – 6x 

 

A07.1 - giardióza/lambliáza/:  

MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 1 ročného dieťaťa, bytom Trhovište, žijúceho 

v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania.  

• etiolog. agens:  Giardia intestinalis 

 

 

A08.0 – rotavírusová enteritída: 

MICHALOVCE: Hlásených 6 ochorení u neočkovaných detí. 

Vekové skupiny: 0 roč. – 4 prípady; 1-4 roč. – 2 prípad. 

Výskyt podľa obcí: Michalovce – 5 prípadov; Zemplínska Široká -  1 prípad.                                 

• ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne -  rotavírus pozit  - 6x 
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A08.1 – Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk:            

MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia: 

- 2 ročné dieťa, bytom Vysoká nad Uhom 

- 3 ročné dieťa, bytom Staré  

•   ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne -  norovírus pozit – 2x    

 

A08.2 – adenovírusová enteritída: 

MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 1 ročného dieťaťa, bytom Michalovce, žijúceho 

v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania. 

• ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne -  adenovírus pozit    

 

  

INÉ BAKTERIÁLNE CHOROBY /A30-A49/ 

 

      A37.0 – Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertusiss: 

MICHALOVCE:  Hlásené 3 ochorenia: 

 

• 67 ročný dôchodca, bytom Veľké Kapušany 

Priebeh ochorenia:   Dňa 28.11.2018 ošetrený na ambulancii   prvého kontaktu pre dlhotrvajúci 

suchý dráždivý kašeľ,  cez deň aj v noci, pocit pálenia v hrdle,  afebrilný. Následne odoslaný na 

ambulanciu pneumológie a ftizeológie  Veľké Kapušany, kde bol odobratý biologický materiál 

na laboratórne vyšetrenie s pozitívnym výsledkom.                                                                   

Očkovanie: neočkovaný pre vek 

➢ Ochorenie potvrdené:  klinicky a serologicky   

I.vz. :   29.11.2018  - IgA -  pozit (38,600) ; IgG – pozit (61,2) – Bordetella pertusiss 

II. vz.:  13.12.2018 – IgA – pozit (29,00) ; IgG – pozit (51,7)  -    Bordetella pertusiss 

 

          

• 24 ročný nezamestnaný muž, bytom Veľké Raškovce 

Katarálne štádium: Od 31.12.2018 do 9.1.2019  - nádcha, mierne suchý dráždivý kašeľ 

Paroxyzmálne štádium: od 9.1.2019 - silný dusivý kašeľ s nauzeou cez deň aj v noci, pri kašľaní 

tekutina z nosa, úst. 

Ochorenie je komplikované pneumóniou, vyšetrený aj na pľúcnej ambulancii Trebišov. 

Očkovanie: očkovaný riadne – základné + preočkovanie (5.dávok) 

( základné:20.3.1995; 10.5.1995; 13.11.1995; preočkovanie:10.10.1997; 15.11.2000) 

➢ Ochorenie potvrdené:  klinicky a serologicky   

I.  vz. :   7.1.2019  - IgA -  pozit (22,4 )  – Bordetella pertusiss 

II. vz.:  25.1.2019 – IgA -pozit (21,94)  - Bordetella pertusiss 

          

 

• 64 ročná nezamestnaná žena, bytom Veľké Kapušany 

Priebeh ochorenia: Od novembra 2018 udáva suchý dráždivý kašeľ cez deň aj v noci. 

Očkovanie: neočkovaná pre  vek 

➢ Ochorenie potvrdené:  klinicky a serologicky   

I. vz. :  11.12.2018  - IgA -  pozit  – Bordetella pertusiss 

II. vz.: 24.1.2019 -IgA – pozit – Bordetella pertussis 
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A41.1 – septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi: 

MICHALOVCE: Hlásené 3 ochorenia, z toho 2 ako NN – viď NN 

 

• 60 ročný muž, bytom Čičarovce. 

28.1.2019 prijatý na JIS interného oddelenia  NsP Trebišov, a.s. pre 

dyspnoe, supraventrikulárnu tachykardiu a nedostatočne korigovanú artériovú hypertenziu. 

Pri prijme febrilný, preto odobratá HK. Pacient po vstupných febrilitách počas hospitalizácie 

na NsP Trebišov afebrilný. 

- 28.12.2018 – HK – Staphylococcus sp. koaguláza negat 

 

 

VÍRUSOVÉ INFEKCIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU /A80-A89/ 

 

 A87.9 – nešpecifikovaná vírusová meningitída: 

MICHALOVCE:  Hlásené 1 ochorenie u 18 ročného študenta SŠ, bytom Veľké Kapušany.     

Priebeh ochorenia: 27.12.2018 hospitalizovaný na infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. pre pretrvávanie diplopie  po otrase mozgu (od 22.12.2018 do 25.12.2018 

hospitalizácia na oddelení úrazovej chirurgie), poruchu motoriky ľavého oka (nedoťahovanie 

ľavého bulbu laterálne a nahor), spornú parézu n.VII, výsev zosterových eflorescencií v krížovej 

oblasti vľavo. Po prijatí zrealizované neurologické vyšetrenie s doporučením MR mozgu, t.č.bez 

patologického nálezu. Likvorový nález svedčí pre vírusovú meningitídu. Opakované vyšetrenie 

očného pozadia, kde je popisový oedema papilae optici o.u.  Nasadená antiedémová terapia, 

kortikoidy, infúzna liečba, analgetika, ATB a antivírová liečba s dobrým efektom.    

Na odporúčanie oftalmológa  a po konzultácii dňa 9.1.2019 je pacient  zlepšenom klinickom 

stave  preložený na Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie   UN L. Pasteura, Košice 

 

• Ochorenie potvrdené: klinicky+biochemicky 

                                             27.12.2018 – likvor - POS 

 

 

VÍRUSOVÉ HORÚČKY A VÍRUSOVÉ HEMORAGICKÉ HORÚČKY PRENÁŠANÉ 

ČLÁNKONOŽCAMI /A90-A99/ 

 

 A98.5 – Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom: 

MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 35 ročného zamestnaného muža, bytom Veľké 

Kapušany.  

 

Prvé príznaky ochorenia: 23.12.2018 

Priebeh ochorenia:  28.12.2018 hospitalizovaný na infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. cestou obvodného lekára pre 5 dni trvajúce TT do 39 °C, celkovú slabosť, 

suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti svalov a kĺbov. Pri prijatí skleslý, febrilný, naznačená 

dehydratácia, dyspnoe, rozmazané videnie. V laboratórnych parametroch elevácia CRP, 

minerálový rozvrat ľahšieho stupňa, trombocytopénia a zlyhanie obličiek, bližšie neurčené.  

2.1.2019 v lepšom klinickom stave prepustený do ambulantnej starostlivosti obvodného lekára. 

Mechanizmus prenosu: pravdepodobne inhalácia kontaminovaného aerosólu výlučkami 

drobných hlodavcov. Menovaný pracuje ako strážnik, pohybuje sa po celom areály firmy (zber 

domového odpadu). 
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• Ochorenie potvrdené:  klinicky  

                                       serologicky:  Elisa IgM – pozit; Elisa IgG  - pozit 

                                                             Hantaan vírus pozit, nešp.  

 

 

Pozitívny výsledok nahlásený z  NRC pre arbovírusy a hemoragické horúčky so sídlom         

v  ÚVZ SR Bratislava. 

 

              

VÍRUSOVÉ  INFEKCIE  CHARAKTERIZOVANÉ  LÉZIAMI  KOŽE  A  SLIZNICE  

/B00 – B09/ 

               

     B01 – Varicella: . 

MICHALOVCE: Hlásených 13 ochorení. 

Vekové skupiny:  0 roč. – 1 prípad; 1-4 roč. – 3 prípady; 5-9 roč. -1 prípad; 10-14 roč. – 3 

prípady; 15-19 roč. – 1 prípad; 20-24 roč. – 1 prípad; 25-34 roč. – 2 prípady 45-54 roč. – 1 

prípad. 

Výskyt podľa obcí: Michalovce – 2 prípady; Nacina Ves – 2 prípady; Drahňov – 1 prípad; 

Hatalov – 1 prípad; Trhovište – 3 prípady; Veľké Kapušany – 3 prípady; Voľa – 1 prípad.. 

 

  B02 – Herpes zoster:   

MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 70 ročnej  ženy, bytom  Kapušianske Kľačany. 

 

 

B05.9 – osýpky bez komplikácii: 

MICHALOVCE: Hlásené 3 ochorenia v epidemiologickej súvislosti z obce Horovce, mimo 

kolektív. 

Vekové skupiny: 1-4 roč. – 2 prípady; 5-9 roč. – 1 prípad. 

Očkovanie:  očkovaní čiastočne (1.dávkou) – 2x 

                     neočkovaný – 1x  

Epid. depistážou bolo zistené, že rodina  2x do týždňa navštevuje starých rodičov v Sečovciach, 

okres Trebišov.    

Epid. opatrenia v rodine vykonané v plnom rozsahu. 
 

• ochorenia potvrdené: klinicky+epidemiologicky +serologicky – 3x    

 

Formou rozhodnutia RH RÚVZ Michalovce bolo za mesiac január 2019 vydaných                 

17 opatrení. 

 

PROTOZOÁRNE CHOROBY (B50-B64) 
 

B58.9 – nešpecifikovaná toxoplazmóza: 

MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie uzlinovej formy u 30 ročného zamestnaného muža, bytom 

Zalužice. 

- Mechanizmus prenosu: kontakt so zvieraťom – domáce/ pes 

- Faktor prenosu: výlučky zvierat/stolica 

• ochorenia potvrdené: klinicky a serologicky  - Toxoplasma gondii 

16.1.2019 – Elisa IgM – pozit; Elisa IgG – pozit; 

                    KFR – 1:512                   
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HELMINTÓZY /B65-B83/ 

  

      B77.0 – Askarióza s črevnými komplikáciami:  

MICHALOVCE: Hlásené 1  ochorenie u 2 ročného dieťaťa,  bytom Michalovce, žijúceho 

v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania. 

• ochorenie potvrdené: klinicky a mikroskopicky –  Ascaris lumbricoides    

 
 

ZAVŠIVENIE-PEDIKULÓZA, SVRAB-AKARIÓZA A INÉ ZAMORENIE /B85 – B89/ 
 

 B85.0 – Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis: 

MICHALOVCE: Hlásené 2  prípady v epidemiologickej súvislosti u 7 a 9 ročných žiačok ZŠ, 

bytom Palín. 

 

 B86 – svrab-scabies: 

MICHALOVCE: Hlásených 5 ochorení v epidemiologickej súvislosti – rodinný výskyt, bytom 

Iňačovce. 

Vekové skupiny: 5-9 roč. – 3 prípad; 10-14 roč. – 2 prípady. 

 

 

OSOBY S POTENCIÁLNYM OHROZENÍM ZDRAVIA CHYTĽAVÝMI CHOROBAMI 

/Z20-Z29/ 

 

 Z22.5 – nosič vírusovej hepatitídy: 

MICHALOVCE:  Hlásené 1 nosičstvo HbsAg: 

 

• 31 ročný nezamestnaný muž, bytom Michalovce t.č. nápravné zariadenie ÚVVaÚVTOS 

Košice. Pozitivita  HbsAg zistená v rámci skríningového vyšetrenia. 

Očkovanie VHB: nezistené 

Epid. anamnéza: neodborná tetováž po celom tele 

- 11.12.2018 -  HbsAg (konfirmačne) - pozit    

 

 

CHRÍPKA A CHRÍPKE PODOBNÉ ARO 

                      

  J 11– chrípka a jej podobné ochorenia – Spolu hlásených 6577 ARO, z toho 635                  

CHPO a 216   komplikácií. 
 

 

MICHALOVCE:  Hlásených 5376   ochorení, z toho 390  CHPO, komplikácie – 175 .  

Chrípková aktivita –  II. stupeň – sporadický výskyt 
 

 V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam za mesiac január 2019 v okrese 

Michalovce bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v týchto zariadeniach:  

 

MŠ Dúbravka; MŠ Horovce; ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou; ZŠ Erdelyiho, Veľké Kapušany; 

Gymnázium Veľké Kapušany; SOŠ Veľké Kapušany. 
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 0-5 6-14 15-19 20-59 60+ Spolu 

 

 

Michalovce 

ARO             

Abs. 
909 1099 619 2075 674 5376 

Ch. 23924,9 16916,1 16857,3 6311,0 5750,2 9118,9 

CHPO          

Abs. 
95 120 75 80 20 390 

 Ch. 2500,4 1836,2 2042,5 243,3 170,6 661,5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOBRANCE: Hlásených 1201  ochorení,  z toho 245 CHPO, komplikácie – 41  .  

Chrípková aktivita –II. stupeň – sporadický výskyt  

 

V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam za mesiac január 2019 v okrese 

Sobrance bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v týchto zariadeniach:  

 MŠ Úbrež; MŠ Úbrež – predĺženie; ZŠ Úbrež;  MŠ Lekárovce 
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 0-5 6-14 15-19 20-59 60+ Spolu 

 

 

Sobrance 

ARO             

Abs. 
276 318 176 291 140 1201 

Ch. 36643,7 26976,6 24083,2 4289,9 5341,9 9857,2 

CHPO          

Abs. 
74 91 73 6 1 245 

Ch. 9824,7 7719,7 9989,1 88,5 38,2 2010,8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY:  

 

- Spolu hlásených  27   NN. 

- NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. -  27     

 

 

A04.7 – enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: 5  

 

oddelenie Počet Vek/Pohlavie Lab. Výsledok 

Oddelenie dlhodobo 

chorých 

1 63/M CDI pozit; toxín A+B pozit  

Geriatrické oddelenie 2 88/M 

71/M 

CDI pozit; toxín A+B pozit – 2x 

TAPCH 1 85/Ž CDI pozit;; toxín  A+B pozit 

OAaIM 1 67/M CDI pozit;; toxín A+B pozit 
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A41.1 – septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:2 

 

➢ 58 ročná žena, hospitalizovaná na ortopedickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, 

a.s. s Dg: M00.0 – stafylokoková  artritída a polyartritída 

- 30.12.2018 – HK – Staphylococcus epidermidis 

 

➢ 45 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. 

s Dg: K85 – pancreatitis acuta 

- 23.12.2018 – katéter cievny - Staphylococcus haemolyticus – katétrová sepsa 

 

A41.5 – septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami: 2 

 

➢ 94 ročná žena, hospitalizovaná na geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, 

a.s. s Dg: N10 – akútna tubulointersticiálna nefritída 

- 21.12.2018 – HK – E.coli nešp. 

 

➢ 71 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. s Dg: S82.9 – zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia 

- 16.12.2018 – HK – E.coli nešp. 

 

I80 – zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis: 2 

➢ 43 ročný muž, hospitalizovaný na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, 

a.s. s Dg: G82.0 – chabá paraplégia 

- materiál neodobratý 

 

➢ 54 ročný muž, hospitalizovaný na JIS neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. s Dg: I61.2 – bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry 

- materiál neodobratý 

 

J15.1 – Pneumónia vyvolaná Pseudomonas:1 

➢ 75  ročný muž, hospitalizovaný  na oddelení OAaIM  NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. 

s Dg: R40.2–  bližšie neurčená kóma 

- 18.12.2018 – kanyla – Pseudomonas aeruginosa 

 

J15.2 – Pneumónia vyvolaná Staphylococcus:1 

➢ 77  ročná žena, hospitalizovaná  na geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, 

a.s. s Dg: R40.2–  bližšie neurčená kóma 

- 8.1.2019 – výter z hrtana – Staphylococcus aureus - MRSA 

 

J18.0 – Bližšie neurčená  pneumónia:2 

➢ 80 ročný muž, hospitalizovaný  na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. s Dg: I63.5 –  mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúzioz 

alebo stenózou mozgových artérií 

- materiál neodobraný 

 

➢ 90 ročný muž, hospitalizovaný  na oddelení vnútorného lekárstva NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. s Dg: K30–  Dyspepsia 

- materiál neodobraný 
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J22 – nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest:1 

➢ 55 ročná žena, hospitalizovaná na  oddelení vnútorného lekárstva NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. s Dg: N17.8 – iné akútne zlyhanie obličiek 

- materiál neodobraný 

- pozitívny RTG nález 

 

L89 – dekubitálny vred – preležanina: 2                               

➢ 70  ročná žena, hospitalizovaná na geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, 

a.s. s Dg: I63.3 – mozgový infarkt vyvolaný trombózou mozgových artérií 

- 8.1.2019 – ster z dekubitu – Proteus mirabilis 

 

➢ 67  ročná žena, hospitalizovaná na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. s Dg: G54.8 – iné poruchy nervových koreňov a spletí 

- 31.12.2018 – ster z dekubitu – Enterobacter 

 

N39.0 – infekcia močovej sústavy bez určenia miesta: 7                               

➢ 75  ročný muž hospitalizovaný na  oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. 

s Dg: R40.2 –  bližšie neurčená kóma 

- 30.1.2019 – moč – E.coli nešp. 

 

➢ 90 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení  vnútorného lekárstva NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. s Dg: A04.7–  enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 

- 30.1.2019 – moč – Proteus Morganella morgani 

 

➢ 77 ročná žena, hospitalizovaná na geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, 

a.s. s Dg: R40.2 – bližšie neurčená kóma 

-  8.1.2019 – moč – Pseudomonas aeruginosa 

 

➢ 82 ročná žena, hospitalizovaná na geriatrickom oddelení   NsP Š. Kukuru Michalovce, 

a.s. s Dg: J44.1–  nešp. zdĺhavá obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou 

- 22.1.2019 – moč – E. coli nešp. 

 

➢ 18 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. 

s Dg: R40.2–  bližšie neurčená kóma 

- 15.12.2018 – moč – Pseudomonas aeruginosa 

 

➢ 73 ročná žena, hospitalizovaná na geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, 

a.s. s Dg: I48–  predsieňová fibrilácia a fláter 

- 10.1.2019 – moč – E. coli nešp.  

 

➢ 93 ročná žena hospitalizovaná na oddelení  vnútorného lekárstva NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. s Dg: E86–  hypovolémia 

- 9.1.2019 – moč – Pseudomonas aeruginosa 

 

T81.4 – Infekcia po výkone nezatriedená inde: 2 

➢ 80 ročný muž, hospitalizovaný na JIS chirurgickom oddelení  NsP Š. Kukuru 

Michalovce, a.s. s Dg: J96.0 – akútne respiračné zlyhanie 

- 8.1.2019 – ster z rany – Pseudomonas aeruginosa 
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➢ 75 ročná žena, hospitalizovaná na  oddelení  OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. 

s Dg: J96.0 – akútne respiračné zlyhanie 

- 19.1.2019 – ster z rany – Enterobacter faecalis 

 

ÚMRTIA: 

- za mesiac  január   2018 sme nezaznamenali žiadne úmrtie  na infekčné ochorenie. 

 

 INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE : 

1. Spolu hlásených  89    potvrdených a  15  nepotvrdených  ohnísk. 

2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac január 2019 

hlásila mor včelieho plodu v obci Horovce, okres Michalovce.  

3. Dňa 2.1.2019 bol zaslaný všetkým očkujúcim lekárom pre deti a dorast a dospelých 

NZZ v okrese Michalovce a Sobrance očkovací kalendár na rok 2019 pre pravidelné 

povinné  očkovanie detí a dospelých.  Očkovací kalendár je uverejnený aj na 

internetovej stránke RÚVZ  Michalovce (www.ruvzmi.sk). 

4. Dňa 30.1.2019 bolo zaslané upozornenie všetkým očkujúcim lekárom  NZZ pre deti 

a dorast v okrese Michalovce a Sobrance o doočkovanie detí proti osýpkam, ktoré 

v rámci pravidelného očkovania  a preočkovania neboli očkované alebo boli očkované 

nedostatočne.  

 

                                                 S pozdravom 

 

 

 

 

 

     MUDr. Janka Stašková, MPH 

                             regionálna hygienička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie:  

Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

http://www.ruvzmi.sk/
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Rozdeľovník: 

 

1) Riaditeľstvo NsP Štefana Kukuru,  Michalovce, a.s. 

2) Riaditeľstvo Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o.  

3) Riaditeľstvo Regionálnej nemocnice  Sobrance, n.o.  

4) Riaditeľstvo Polikliniky Veľké Kapušany, ul. Z. Fábryho 22, n.o. 

5) RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1 

6) Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, ul. Sama Chalupku 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


