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Epidemiologická situácia za mesiac OKTÓBER 2011
v okresoch MICHALOVCE A SOBRANCE – zaslanie

Epidemiologická situácia za mesiac október je charakterizovaná :
• výskytom :
revných ochorení (40 prípadov)
vírusovej hepatitídy (9 prípadov)
neuroinfekcií (1 prípad)
• nulovým výskytom :

tuberkulózy
prenosných pohlavných ochorení

REVNÉ INFEK NÉ CHOROBY A00 – A09:
A 02 – salmonelová enteritída: Spolu hlásených 6 ochorení.
MICHALOVCE: Hlásené 4 ochorenia u osôb v rôznych vekových skupinách, z toho 1x 2
ochorenia – rodinný výskyt (manželia); 1x študent Gymnázia Michalovce;
pravdepodobný faktor prenosu:
etiolog. agens: salm. enteritidis – 4x

vají ka domáce – 3x
zmiešaná strava – 4x

A 02.2 – Lokalizované salmonelové infekcie:
MICHALOVCE: 1x invalidný dôchodca - od 6.10.-7.10.2011 hospitalizovaný na
onkologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg: C22.0. Pri príjme udáva
slabos , TT do 39 °C, hna ky. Pre výstup teploty zrealizovaný odber na hemokultúru 6.10. –
10.10.2011 – Salmonela enteritidis – pozit, aplikovaná symptomatická lie ba. Popoludní
pacient afebrilný, bolesti neudáva. Ráno 7.10.2011 v ase 810 hod. dochádza náhle k exitu
pacienta. Výter z kone níka nerealizovaný. Protiepidemické opatrenia na onkologickom
oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce zabezpe ené v plnom rozsahu.
- priama prí ina smrti – Dg.: C22.0
- prvotná prí ina smrti - C22.0

SOBRANCE: Hlásené 2 ochorenia u 38 ro ného zamestnaného muža a 44 ro nej
zamestnanej ženy.
pravdepodobný faktor prenosu : dusená šunka; hydinové mäso
etiolog. agens: salm. enteritidis – 1x
salm. typhimurium – 1x
A03 – šigelóza :
MICHALOVCE : Hlásené 2 ochorenia u 0-ro ných detí žijúcich v neštandardných
hygienických podmienkach bývania, osobnej hygieny a hygieny stravovania, bytom
Michalovce. Ochorenia potvrdené klinicky a kultiva ne.
etiolog. agens – sh. sonnei –2x
A 04.5 – kampylobakteriálna enteritída : Spolu hlásených 7 prípadov.
MICHALOVCE : Hlásených 6 ochorení z toho 1 ochorenie u 0 ro ného die a a žijúceho
v neštandardných hygienických podmienkach bývania osobnej hygieny a hygieny
stravovania, 3 ochorenia u detí vo vekovej skupine 1-5 ro ných, žijúcich v neštandardných
hygienických podmienkach bývania, osobnej hygieny a hygieny stravovania; 1 ochorenie u 45
ro nej zamestnanej ženy a 1 ochorenie u 35 ro ného zamestnaného múža.
etiolog. agens: Campylobacter jejuni – 6x
SOBRANCE : Hlásené 1 ochorenie u 5 ro ného die a a navštevujúceho MŠ.
etiolog. agens: Campylobacter jejuni – 1x
A 04.8 – iné špecifikované bakteriálne infekcie: Spolu hlásených 18 ochorení.
MICHALOVCE : Hlásených 14 ochorení u osôb v rôznych vekových skupinách a 2
ochorenia u detí vo vekovej skupine 1- 5 ro ných, žijúcich v neštandardných hygienických
podmienkach bývania, osobnej hygieny a hygieny stravovania.
etiolog. agens: Citrobacter –16x
SOBRANCE: Hlásené 2 ochorenia u osôb vo vekovej skupine 20 – 59 ro ných.
etiolog. agens: Citrobacter – 2x
A 08 – vírusové a iné špecifikované revné infekcie : Spolu hlásených 7 ochorení.
MICHALOVCE: Hlásených 6 ochorení z toho 2 ochorenia u 0-ro ných detí žijúcich
v neštandardných hygienických podmienkach bývania, osobnej hygieny a hygieny
stravovania.
Izolácia : rotavírus – 4x
adenovírus – 2x
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 0-ro ného die a a, žijúceho v neštandardných
hygienických podmienkach bývania osobnej hygieny a hygieny stravovania.
Izolácia : rotavírus - 1x

INÉ BAKTERIÁLNE CHOROBY / A30 – A49/
A46 – erysipelas :
MICHALOVCE : Hlásené 3 prípady ochorenia u osôb rôznych vekových skupín.
INÉ SPIROCHETOVÉ CHOROBY / A65 - A69 /
A 69.2 – Lymeská choroba: Spolu hlásených 6 ochorení.
MICHALOVCE : Hlásené 3 ochorenia:
22– ro ná študentka, vektor prenosu: poštípanie neznámym hmyzom – drieková
oblas , lokalita – vlastná záhrada Palín, ochorenie potvrdené klinicky
47– ro ná zamestnaná žena, vektor prenosu: poštípanie neznámym hmyzom – avá
dolná kon atina, lokalita – vlastná záhrada Michalovce, ochorenie potvrdené klinicky
23- ro ný muž, vektor prenosu: prisatie klieš a – dolná kon atina, lokalita – les
Zbudza, ochorenie potvrdené klinicky
SOBRANCE : Hlásené 3 ochorenia:
45– ro ná zamestnaná žena, vektor prenosu: prisatie klieš a – bedrový zhyb 12/2010,
lokalita – vlastná záhrada Tibava, ochorenie potvrdené klinicky a serologicky IgM –
pozit.
46– ro ná zamestnaná žena, vektor prenosu: poštípanie neznámym hmyzom, lokalita –
vlastná záhrada Vyšná Rybnica, ochorenie potvrdené klinicky a serologicky – IgG pozit, IgM - pozit
50- ro ný zamestnaný muž, vektor prenosu: prisatie klieš a 6/2011– dolná kon atina,
lokalita – vlastná záhrada Cho kovce, ochorenie potvrdené klinicky a serologicky –
IgG – pozit, IgM – pozit.
VÍRUSOVÉ INFEKCIE CHARAKTERIZOVANÉ
LÉZIAMI KOŽE A SLIZNICE /B00-B09/
B 01 – varicella : Spolu hlásených 20 prípadov ochorení.
MICHALOVCE : Hlásených 11 ochorení z toho 10 ochorení u detí rôznych vekových skupín
a 1 ochorenie u 28 ro nej zamestnanej ženy.
SOBRANCE: Hlásených 9 prípadov ochorenia u detí rôznych vekových skupín z toho 2x 2
prípady - rodinný výskyt (súrodenci).
B02 – herpes zoster : Spolu hlásených 13 ochorení.
MICHALOVCE: Hlásených 9 ochorení, z toho 5 ochorení u dôchodcov, 1 ochorenie
u zamestnaného muža, 1 ochorenie u študentky, 1 ochorenie u 9 ro nej žia ky a 1 ochorenie
u nezamestnanej osoby.
SOBRANCE: Hlásené 4 ochorenia, z toho 2 ochorenia u dôchodcov, 1 ochorenie
u zamestnanej ženy, 1 ochorenie u nezamestnanej ženy.

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA ( B15 – B19 )
B15 – vírusová hepatitída A :
MICHALOVCE: Hlásených 9 ochorení, z toho 3 prípady v obci Ma ovské Vojkovce, 2
prípady v obci Kapušianské K a any, 3 prípady v meste Ve ké Kapušany, 1 prípad v obci
Zemplínske Kop any.
Ma ovské Vojkovce:
• hlásené 3 prípady ochorenia 1x2 prípady rodinný výskyt (súrodenci):
- 7 ro ný žiak ZŠ Ma ovské Vojkovce, anikterickej formy
- 9 ro ný žiak ZŠ Ma ovské Vojkovce, anikterickej formy, ochorenie zistené
v rámci LD, ktoré vzniklo 13 dní po podaní o kovacej látky Havrix
- 19 ro ný študent SŠ Ve ké Kapušany, ikterickej formy
Kapušianské K a any:
• hlásené 2 prípady ochorenia:
- 37 ro ná asistentka u ite a ZŠ Kapušianské K a any, ikterickej formy
- 4 ro né die a, ikterickej formy
Ve ké Kapušany:
• hlásené 3 prípady ochorenia:
- 37 ro ný zamestnaný muž, ikterickej formy, ochorenie zistené v rámci LD
druhý prípad v rodine (manželka vykazovaná v EPIS za mesiac September
2011)
- 43 ro ný zamestnaný muž, ikterickej formy
- 36 ro ná zamestnaná žena, ikterickej formy
Zemplínske Kop any:
• hlásený 1 prípad ochorenia:
- 30 ro ný zamestnaný muž, ikterickej formy
INÉ VÍRUSOVÉ CHOROBY /B25-B34/
B 27- infek ná mononukleóza: Spolu hlásené 3 ochorenia.
MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia:
15 ro ná študentka Gymnázia Ve ké Kapušany, bytom Krišovská Liesková
ochorenie potvrdené klinicky a serologicky – EBV pozit ( Dg: B27.0)
12 ro ná žia ka ZŠ, bytom Michalovce
ochorenie potvrdené klinicky – (Dg: B27.9)
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie:
12 ro ný žiak 8-ro ného gymnázia, bytom Sobrance
ochorenie potvrdené klinicky a serologicky – EBV pozit ( Dg: B27.0)

ZAVŠÍVENIE – PEDIKULÓZA, SVRAB – AKARIÓZA A INÉ ZAMORENIE /B85-B89/
B 85.0-Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis: Spolu hlásené 3 ochorenia.
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 13-ro nej žia ky ZŠ, bytom Michalovce, žijúcej
v neštandardných hygienických podmienkach bývania, osobnej hygieny a hygieny
stravovania.
SOBRANCE: Hlásené 2 ochorenia u žia ok ZŠ, bytom Sobrance, žijúcich v neštandardných
hygienických podmienkach bývania, osobnej hygieny a hygieny stravovania.
B 86- Svrab - Scabies:
MICHALOVCE: Hlásených 11 ochorení z toho rodinný výskyt: 1x 2 ochorenia (matka +
dcéra); 1x 3 ochorenia (súrodenci); 1x 4 ochorenia (matka + 3 dcéry); 1 ochorenie u študenta;
1 ochorenie u nezamestnaného muža.
ZÁPALOVÉ CHOROBY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU /G00 –G09/
G 00.9 – Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 18-ro nej študentky SŠ, bytom Michalovce.
Priebeh ochorenia:
chorá od 25.10.2011-teploty nad 38°C, bolesti hlavy, zvracanie. Vyšetrená obvodným
lekárom, naordinovaný Sumamed. Pre zhoršenie zdravotného stavu - výrazné bolesti hlavy,
svetloplachos , pacientka odoslaná na hospitalizáciu na Inf. odd. NsP Š. Kukuru,
Michalovce, a.s., kde bola pri vedomí, orientovaná, bledá, schvátená, svetloplachá, triaška,
eupnoe, šija oponuje +++, Brudzinsky +++, dolné mening. +, o i, uši, nos bez výtoku.
Kultiva né vyšetrenie likvoru: POS.
Ochorenie potvrdené klinicky a biochemicky.
CHRÍPKA A CHRÍPKE PODOBNÉ ARO
J11 - chrípka a jej podobné ochorenia – Spolu hlásených 2257 ARO, z toho 231 CHPO
a 46 komplikácií.
Chrípková aktivita I. stupe –bez aktivity
MICHALOVCE: Hlásených 2064 ochorení, z toho 210 CHPO, komplikácie – 29
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SOBRANCE: Hlásených 424 ochorení, z toho 21 CHPO, komplikácie – 17
Územná jednotka
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D a 14.10.2011 bol odporú aný postup na vykonávanie odberov biologického materiálu
na virologické vyšetrenie v prípade výskytu chrípky zaslaný pre infek né odd., detské odd.,
oddelenie TaPCH, odd. klinickej mikrobiologie NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
a pre všetky riadite stvá nemocníc v okr. Michalovce a Sobrance.
NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY
DG

Po et

Oddelenie
NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.

Materiál

Kultiva né
vyšetrenie

Poznámka / v dôsledku NN
pred žená hosp. o..... dní/

L022

1

Gynekologicko – pôrodnícke odd.

Ster z rany

1xStaph. Aureus

-

ÚMRTIA :

za mesiac október 2011 sme nezaznamenali žiadne úmrtie na NN ani na
prenosné infek né ochorenia

INÉ POZORUHODNÉ INFORMÁCIE :
1. Spolu hlásených 110 potvrdených a 34 nepotvrdených ohnísk.
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac Október 2011
hlásila negatívnu správu vo výskyte zoonóz v okresoch Michalovce a 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

