Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce
kjlô




Titl.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1
040 01 KOŠICE



Váš list číslo/zo dňa

Vec:

Naše číslo
2018/001150

Vybavuje/linka
Luptáková/621



Michalovce
7.3. 2018

Epidemiologická situácia za mesiac február 2018
v okresoch MICHALOVCE a SOBRANCE – zaslanie

Epidemiologická situácia za mesiac FEBRUÁR je charakterizovaná:
 výskytom: črevných ochorení, meningokokovej meningitídy, pertussis, toxoplazmózy, NN,
akútnej hepatitídy A, tuberkulózy
 epidemickým výskytom: NN na akútnom psychiatrickom oddelení 2, Psychiatrickej
nemocnice Michalovce, n.o.
 zvýšeným výskytom: svrabu
 nulovým výskytom: prenosných pohlavných ochorení
ČREVNÉ INFEKČNÉ CHOROBY /A00 – A09/:
A02 - salmonelová enteritída:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 0 ročného dieťaťa, bytom Veľké Kapušany, žijúceho
v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania.


pravdepodobný faktor prenosu: mliečne výrobky



etiolog. agens- Salm. infantis

A03 – bacilová červienka (dyzentéria)- šigelóza:
MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia:
- 2 ročné dieťa mimo kolektív, bytom Michalovce
- 3 ročné dieťa, mimo kolektív, bytom Vrbnica, žijúce v neštandardných hygienických
podmienkach bývania a stravovania
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pravdepodobný faktor prenosu: ovocie – 1x; neznámy – 1x
etiolog. agens: Shigella flexneri – 2x

A04.5 – kampylobakteriálna enteritída: Spolu hlásených 7 ochorení.
MICHALOVCE: Hlásených 5 sporadických ochorení v rôznych vekových skupinách.
Vekové skupiny: 1-4 roč. – 2 prípady; 5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 1 prípad; 35-44 roč. – 1
prípad.
Výskyt podľa obcí: Michalovce – 1 prípad; Petrovce nad Laborcom - 1 prípad; Strážske – 1
prípad; Trhovište – 1 prípad; Vinné - 1 prípad.



pravdepodobný faktor prenosu: vajcia-obchodná sieť – 1x; hydina – 2x; mäso zverina –
1x; zmiešaná strava – 1x.
etiolog. agens: Campylobacter jejuni -4x
Campylobacter coli – 1x

SOBRANCE: Hlásené 2 ochorenia:
- 0 ročné dieťa, bytom Úbrež, žijúce v neštandardných hygienických podmienkach bývania
a stravovania
- 40 ročná zamestnaná žena, bytom Sobrance
 pravdepodobný faktor prenosu: vajcia domáce – 1x; umelá mliečna výživa – 1x.
 etiolog. agens: Campylobacter jejuni -2x
A04.7 – enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile:
MICHALOVCE: Hlásených 6 ochorení, z toho 2 ochorenia ako NN. - viď NN.
Vekové skupiny: 25-34 roč. – 2 prípady; 35-44 roč. – 1 prípad; 65+ roč. – 3 prípady.
Výskyt podľa obcí: Michalovce – 4 prípady; Lúčky – 1 prípad; Petrovce nad Laborcom – 1
prípad.
 rizikový faktor: dlhodobá ATB liečba
 etiolog. agens: Clostridium difficile GDH – pozit - 6x
toxín A,B – pozit – 6x
A04.8 - iné špecifikované bakteriálne infekcie:
MICHALOVCE: Hlásené 3 ochorenia:
- 15 ročný žiak ZŠ, bytom Strážske
- 44 ročný inv. dôchodca, bytom Nacina Ves
- 86 ročný dôchodca, bytom Lúčky
- etiolog. agens: Klebsiella – 3x
A08.0 – rotavírusová enteritída:
MICHALOVCE: Hlásené 2 sporadické ochorenia u neočkovaných detí.
Vekové skupiny:0 roč.– 1 prípad; 1-4 roč.– 1 prípad.
Výskyt podľa obcí: Senné - 1 prípad; Strážske – 1 prípad.
 ochorenia potvrdené: klinicky a laboratórne - rotavírus pozit – 2x
A08.1 – akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 4 ročného dieťaťa, bytom Laškovce, žijúceho
v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania.
 ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne - norovírus pozit
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A08.2 – adenovírusová enteritída:
MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia.
Veková skupina: 0 roč. - 1 prípad; 1-4 roč. - 2 prípady.
Rozdelenie podľa obcí: Michalovce – 2 prípady.
 ochorenia potvrdené: klinicky a laboratórne - adenovírus pozit - 2x
TUBERKULÓZA /A15-A19/
A15.0 – Tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta (chriakov) s kultivačným
vyšetrením alebo bez neho:
MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia:
- 27 ročná nezamestnaná žena, bytom Michalovce, žijúca v neštandardných hygienických
podmienkach bývania a stravovania.
- 31 ročná nezamestnaná žena, bytom Ložín – 2. prípad v rodine – aktívne vyhľadaná
(švagor menovanej hlásený v EPIS za mesiac január 2018 s Dg: A15.1)
 ochorenia potvrdené: klinicky – 2x
kultivačne (spútum) – 1x - Mycobacterium tuberculosis
BAL (PCR) – 1x - Mycobacterium tuberculosis
na základe pozit. RTG nálezu – 2x
A15.1 – Tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou:
MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia:
- 29 ročný nezamestnaný muž (inv. dôchodca), bytom Trhovište, žijúci v neštandardných
hygienických podmienkach bývania a stravovania
- 63 ročná žena , bytom Trhovište, žijúca v neštandardných hygienických podmienkach bývania
a stravovania
 ochorenia potvrdené: klinicky – 2x
kultivačne (spútum) – Mycobacterium tuberculosis – 2x
na základe pozit. RTG nálezu – 2x
INÉ BAKTERIÁLNE CHOROBY /A30-A49/
A37.0 – divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 47 ročnej invalidnej dôchodkyne, bytom Tibava.
Priebeh ochorenia:
Katarálne štádium:od 2.1.2018 do 8.1.2018 – suchý dráždivý kašeľ, bez infektu HDC
Paroxyzmálne štádium: od 8.1. – 17.1.2018
Od 17.1. do 22.1.2018 hospitalizovaná na oddelení pneumológie a ftizeológie NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. pre suchý, záchvatovitý, dráždivý kašeľ, bez expektorácie, prevažne cez deň.
 Očkovanie: základné + preočkovanie (5.dávok)
(29.6.1970; 29.8.1970; 25.1.1971; 5.1.1973; 7.9.1976)
 Ochorenie potvrdené:
- klinicky
- serologicky: anti Bordetella pertussis IgA (konfirmácia) - pozit
anti Bordetella pertussis IgG (konfirmácia) - pozit
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A39.0 – meningokoková meningitída:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 0 ročného dieťaťa (8 mesačné), bytom Michalovce,
žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania.
Priebeh ochorenia:
29.1.2018 hospitalizované na detskom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. pre kašeľ
a febrility. V úvode zrealizované RTG pľúc so známkami akútnej bronchitídy. Pri príjme
subfebrilné, kašle, mierne dýchavičné, dýchanie drsné, auskultačne prítomné vrzoty,
so vťahovaním podrebrových priestorov. Vo vstupných lab. parametroch mikrocytárna
hypochromná anémia, elevácia urey, kreatinínu, CRP. Dňa 3.2.2018 febrilné do 39,9 ºC,
prítomné tonicko-klonické kŕče. Na základe telefonického dohovoru dňa 4.2.2018 preložené na
KPAIM DFN Košice. Pri príjme dominovala kolísava porucha vedomia na úrovni somnolencie
so stavmi agitovanosti a nepokoja. Vyšetrenie likvoru svedčí pre purulentnú infekciu CNS. Dieťa
intermitentne vyžaduje oxynogenoterapiu, v laboratórnych parametroch zvýšené zápalové
markery. Pokračuje sa v ATB liečbe (Cefotaxim), pre nález kožného herpetického ložiska na
tvári pridaný Acyklovir. V priebehu hospitalizácie sa klinický stav a lab. parametre upravujú.
Dieťa preložené dňa 6.2.2018 na Detské infekčné oddelenie, DFN Košice.
Protiepidemické opatrenia v rodine vykonané v zmysle Odborného usmernenia na zabezpečenie
protiepidemických opatrení v ohnisku invazívneho meningokokového ochorenia. Vyšetrenie
rodinných kontaktov s negatívnymi výsledkami.
 ochorenie potvrdené: 5.2. – 9.2.2018 – likvor (PCR) – Neisseria meningitidis, séroskupina B
Ochorenie potvrdené v NRC pre meningokoky pri ÚVZ SR Bratislava.
A41.1 – septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie:
 82 ročná žena, bytom Lúčky.
Prvé príznaky ochorenia: 16.1.2018 – bolesti na hrudi s dýchavicou, kašeľ, TT 38,5 ºC.
Dňa 18.1.2018 hospitalizovaná na internom oddelení NsP Michalovce , a.s.. Jednalo sa
o polymorbídnu pacientku sledovanú pre chronickú ICHS, Art. hypertenziu, DM 2. typu,
morbus Parkinson. V rámci skríningového vyšetrenia odobratá aj HK s pozitívnym
laboratórnym výsledkom.
19.1. – 22.1.2018 – HK – Staphylococcus hominis
VÍRUSOVÉ INFEKCIE CHARAKTERIZOVANÉ LÉZIAMI KOŽE A SLIZNICE
/B00 – B09/
B01 – varicella: Spolu hlásených 18 ochorení.
MICHALOVCE: Hlásených 15 ochorení.
Veková skupina: 0 roč. – 2 prípady; 1-4 roč. - 9 prípadov; 5-9 roč. – 4 prípady.
Výskyt podľa obcí: Michalovce – 4 prípady; Budkovce – 1 prípad; Hažín – 1 prípad; Poruba pod
Vihorlatom – 1 prípad; Pozdišovce – 2 prípady; Suché – 1 prípad; Šamudovce – 1 prípad; Vinné
– 4 prípady.
SOBRANCE: Hlásené 3 ochorenia
Veková skupina: 1– 4 roč. – 2 prípady; 5-9 roč. – 1 prípad.
Výskyt podľa obcí: Lekárovce – 3 prípady.
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B02 – herpes zoster:
MICHALOVCE: Hlásené 3 sporadické ochorenia.
Veková skupina: 55-64 roč. – 2 prípady; 65+ roč. - 1 prípad.
Výskyt podľa obcí: Jovsa – 1 prípad; Rakovec nad Ondavou – 1 prípad; Stretavka – 1 prípad.
VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA /B15-B19/
B15.9 – hepatitída A bez pečeňovej kómy:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 46 ročnej nezamestnanej ženy, bytom Malčice.
Ochorenie zistené v rámci skríningového vyšetrenia
pri príjme na interné oddelenie
NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s epileptickým záchvatom.
Protiepidemické opatrenia v rodine a na internom oddelení vykonané v plnom rozsahu:
dezinfekcia, zdravotná osveta, informovanie zainteresovaných, vyhľadanie podozrivých
z nákazy, sprísnenie hyg.-epidem. režimu, aktívna imunizácia
 očkovanie proti VHA - neočkovaná
 ochorenie potvrdené: klinicky
serologicky - anti HAV IgM – pozit
Formou rozhodnutia RH RÚVZ Michalovce bolo vydaných 12 opatrení.
PROTOZOÁRNE CHOROBY /B50-B64/
B58.9 – nešpecifikovaná toxoplazmóza:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie uzlinovej formy u 17 ročného študenta SŠ,
Maťovské Vojkovce.
Príznaky ochorenia: zväčšenie lymfatických uzlín na krku, bolesti hlavy, TT do 40 ºC.
Mechanizmus prenosu: kontakt so zvieraťom – domáce ( pes, mačka )
Faktor prenosu: výlučky zvierat/ stolica
Ochorenie potvrdené:
- klinicky
- serologicky – Toxoplasma gondii
IgM – pozit; IgG – pozit; KFR – 1:1024; IgA – pozit; IgE - pozit
HELMINTÓZY /B65-B83/
B77.0 – askarióza s črevnými komplikáciami: Spolu hlásené 3 ochorenia.
SOBRANCE: Hlásené 2 ochorenia:
Veková skupina:1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 1 prípad.
Výskyt podľa obcí: Strážske – 1 prípad; Trhovište – 1 prípad.
 ochorenia potvrdené: klinicky a mikroskopicky – Ascaris lumbricoides – 2x
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 5 ročného dieťaťa, bytom Sobrance.
 ochorenie potvrdené: klinicky a mikroskopicky – Ascaris lumbricoides

bytom
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ZAVŠIVENIE- PEDIKULÓZA, SVRAB – AKARIÓZA A INÉ ZAMORENIE /B85-B89/
B86 – svrab – scabies:
MICHALOVCE: V obci Iňačovce hlásený zvýšený výskyt svrabu. Za mesiac február 2018
hlásených 34 ochorení.
Rozdelenie poľa vekových skupín: 1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 16 prípadov; 10-14 roč. –
15 prípadov; 15-19 roč. – 2 prípady.
OSOBY S POTENCIÁLNYM OHROZENÍM ZDRAVIA CHYTĽAVÝMI CHOROBAMI
/Z20-Z29/
Z22.5 – nosič vírusovej hepatitídy:
MICHALOVCE: Hlásené 1 nosičstvo u 39 ročnej nezamestnanej ženy, bytom Michalovce,
žijúcej v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania. Nosičstvo zistené
v rámci preventívne prehliadky vo výkone trestu ÚVaÚVTOS Košice.
 Epid. anamnéza na parenterálne zákroky: amatérske tetovanie, drogy popiera
 Očkovanie proti VHB: neočkovaná
 Lab. výsledky: 6.2.2018 - HbsAg (konf.) - pozit
CHRÍPKA A CHRÍPKE PODOBNÉ ARO
J 11– chrípka a jej podobné ochorenia – Spolu hlásených 11997 ARO, z toho 2832
CHPO a 394 komplikácií.
Chrípková aktivita – III. stupeň –lokálne epidémie
MICHALOVCE:

Michalovce

Hlásených 9862 ochorení, z toho 2250 CHPO, komplikácie – 341.
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V súvislosti s chrípkou a chrípke podobným ochoreniam za mesiac február 2018 v okrese
Michalovce bol prerušený výchovno – vzdelávací proces:
- MŠ – 13, z toho 2 x predĺženie
- ZŠ – 39, z toho 7x predĺženie
- SŠ – 8, z toho 1x predĺženie
- ZUŠ - 2
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SOBRANCE: Hlásených 2135 ochorení, z toho 582 CHPO, komplikácie – 53.
Chrípková aktivita –III. stupeň – lokálne epidémie

Sobrance
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V súvislosti s chrípkou a chrípke podobným ochoreniam za mesiac február 2018 v okrese
Sobrance bol prerušený výchovno - vzdelávací proces:
- MŠ - 3
- ZŠ – 12, z toho 1x predĺženie
- SŠ - 2
- ZUŠ - 1
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NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY:
-

Spolu hlásených 26 NN.
NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. – 13 NN
PN Michalovce, n.o. – 13 NN

A04.7 – enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: 2
Oddelenie

počet

lab. výsledok

Chirurgické oddelenie
(68 roč. žena; 82 roč.žena)

2

CDI pozit + toxín A,B pozit- 2x

A41.0 – septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus:1

75 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: J96.0 - akútne respiračné zlyhanie
- 31.12.2017 po prijatí napojený na UPV
- 15.1.2018 progresia zápalových parametrov, prítomnosť febrilít
- 16.1.2018 – špička katétra – Staphylococcus aureus – katétrova sepsa
Predĺženie hospitalizácie v dôsledku NN: 10 dní
A41.5 – septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami:1
 49 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: G41.9 – nešp. epileptický stav
- pacient prijatý na oddelenie cestou RLP, intubovaný, napojený na UPV
na 7. deň hospitalizácie febrility, v laboratórnom skríningu prítomná progresia
zápalových parametrov
- 28.1.2018 – HK – Klebsiella pneumoniae
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J15.1 – pneumónia vyvolaná Pseudomonas:1
 49 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: G41.9 – nešp. epileptický stav
- prijatý cestou RLP, intubovaný, analgosedovaný, napojený na UPV
- na 6. deň hospitalizácie v laboratórnom skríningu prítomná progresia zápalových
parametrov, febrility
- 29.1.2018 – kanyla – Pseudomonas aeruginosa
J15.2 – pneumónia vyvolaná Staphylococcus:1
 75 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: J96.0 – akútne respiračné zlyhanie – úmrtie (viď úmrtia)
J15.8 – iná bakteriálna pneumónia:1
 80 ročný muž hospitalizovaný na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce,
a.s. s Dg: R40.1 - stupor
- pacient prijatý na OAaIM oddelenie NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. z JIS
neurologického oddelenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.. Od prijatia na OAaIM
oddelenie prítomné febrility TT 39ºC
- na druhý deň hospitalizácie v laboratórnom skríningu progresia CRP
- 26.1.2018 – kanyla – E. coli
Predĺženie hospitalizácie v dôsledku NN: 10 dní
J22 – nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest: 13
Epidemický výskyt NN - dg: J22 na akútnom psychiatrickom oddelení 2 (Jednotka
GP1+Jednotka závislosti) Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o., kde v čase od
17.2.2018 do 22.2.2018 ochorelo 13 pacientov, z celkového počtu 62 exponovaných
(43 pacientov, 19 personál).
V klinickom stave chorých pacientov dominovali subfebrility až febrility (max. 39,1 ºC),
kašeľ (suchý, aj s expektoráciou), myalgia. Z dôvodu elevácie CRP hodnôt u 11 pacientov
nasadená ATB liečba. Všetky ochorenia bez komplikovaného priebehu. Nedisponujeme (ani
hlásiaci subjekt) údajom o zaočkovanosti pacientov proti chrípke pred nástupom na pobyt.
Materiál na virologické vyšetrenie u pacientov nebol odobratý.
Na oddelení boli v spolupráci s epidemiológom PN Michalovce, n.o. nariadené príslušné
protiepidemické opatrenia na zamedzenie šírenia tohto ochorenia, vrátane prísneho zákazu
návštev nariadeného RUVZ Michalovce dňa 16.2.2018.
Rozdelenie podľa vekových skupín:
- 25-34 roč. - 1 prípad
- 35-44 roč. - 4 prípady
- 55-64 roč. - 1 prípad
- 65+ roč. - 7 prípadov
Oddelenie

počet

lab. výsledok

APO 2
(Jednotka GP1+
Jednotka závislosti)

13

materiál neodobratý
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N39.0 – infekcia močovej sústavy bez určenia miesta: 3
 50 ročný muž hospitalizovaný na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s
s Dg: D35.2 - nezhubný nádor hypofýzy
- 13.1.2018 – moč – Enterococcus faecalis
Predĺženie hospitalizácie v dôsledku NN:5 dní


64 ročný muž hospitalizovaný na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce,
a.s. s Dg: G93.8 – iné špecifikované poruchy mozgu
- 7.1.2018 – moč – E. coli



72 ročná žena hospitalizovaná na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce,
a.s. s Dg: I63.5 – mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou
mozgových artérií
- 26.1.2018 – moč – Proteus mirabilis
Predĺženie hospitalizácie v dôsledku NN: 5 dní

T81.3 – infekcia v mieste operačného výkonu:1
 65 ročná žena hospitalizovaná na onkologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce,
a.s. s Dg: C34.8 – presahujúca lézia priedušky a pľúc
- hospitalizovaná od 6.12.2017- 12.1.2018 vo Vyšných Hágoch, kde pri vykonaní
bronchoskopického vyšetrenia zavedenie hrudného drénu
- od 12.1.2018 do 26.1.2018 hospitalizácia na Onkologickom oddelení NsP Š.Kukuru
Michalovce,a.s., kde na 6. deň hospitalizácie pozorovaná sekrécia z rany po drene
- 17.1.2018 - ster z rany - Staphylococcus aureus
T81.4 – infekcia po výkone nezatriedená inde: 2
 89 ročná žena hospitalizovaná na chirurgickom oddelení NsP Š. Kukuru, Michalovce, a.s.
s Dg: K56.7 – nešpecifikovaný ileus
- 6.12.2017 – operačne riešená
- 14.1.2018 infekcia v rane, zvýšená TT
- 14.1.2018 – rana - Staphylococcus aureus, MRSA
Predĺženie hospitalizácie v dôsledku NN: 15 dní


58 ročná žena hospitalizovaná na
gynekologicko - pôrodníckom oddelení
NsP Š. Kukuru, Michalovce, a.s. s Dg: C54.1 – endometrium
- pacientka po hysterektómii (operačný výkon 4.1.2018) - hospitalizácia na
gynekologickom oddelení v čase od 3.1.-9.1.2018
- 15.1.2018 pri kontrole infekcia v rane
- pacientka s DM
- 15.1.2018 – rana - Staphylococcus aureus



ÚMRTIA:
- za mesiac február 2018 sme zaznamenali 1 úmrtie pravdepodobne na infekčné
ochorenie:

J15.2 – pneumónia vyvolaná Staphylococcus:1
 75 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg:
J96.0 – akútne respiračné zlyhanie
- pri prijatí pacient napojený na UPV
- na 6. deň hospitalizácie vzostup zápalových parametrov, prítomnosť febrilít
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-

vzhľadom k auskultačnému a RTG nálezu na pľúcach suponovaná bronchopneumónia
podľa kultivačného vyšetrenia sa mení ATB liečba, pokles zápalových parametrov,
postupne úspešne odpájaný od UPV a pristupuje sa k realizácii PDT
po úspešnom weaningu pacient dňa 29.1.2018 preložený na geriatrické oddelenie, kde
náhle dochádza na 4.deň hospitalizácie k zhoršeniu zdravotného stavu a exitu letalis
12.1.2018 – ster z kanyly – Staphylococcus aureus

Exitus: 2.2.2018
Pitva: nerobená
Prvotná príčina smrti: J18.9 – bližšie neurčená pneumónia
INÉ POZORUHODNÉ INFORMÁCIE :
1. Spolu hlásených 116 potvrdených a 4 nepotvrdených ohnísk.
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce v mesiaci február 2018
hlásila negatívnu správu vo výskyte zoonóz v okrese Michalovce.
3. V súvislosti s narastajúcim zvýšeným výskytom chrípky a chrípke podobných akútnych
respiračných ochorení bol na všetkých lôžkových oddeleniach spadajúcich do pôsobnosti
NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., PN Michalovce, n.o. a RN Sobrance, n.o. dňom
16.2.2018 nariadený rozhodnutím RH RÚVZ Michalovce zákaz návštev za účelom
zamedzenia zavlečenia tejto vzdušnej nákazy na pacientov a zamestnancov týchto
zdravotníckych zariadení.

S pozdravom
MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička

Na vedomie:
Podľa rozdeľovníka
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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

