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

Epidemiologická situácia za mesiac OKTÓBER je charakterizovaná:
 výskytom: osýpok, črevných ochorení, NN, prenosných pohlavných ochorení, vírusovej
meningitídy, herpetickovírusovej encefalitídy, pertussis, Bellovo ochrnutie, chronickej
hepatitídy B
 nulovým výskytom: tuberkulózy
ČREVNÉ INFEKČNÉ CHOROBY /A00 – A09/:
A02 - Salmonelová enteritída: Spolu hlásených 13 ochorení.
MICHALOVCE: Hlásených 12 ochorení v rôznych vekových skupinách.
Vekové skupiny: 1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 2 prípady; 20-24 roč. – 1 prípad; 35-44 roč. – 1
prípad; 45 – 54 roč. – 2 prípady; 55-64 roč. – 2 prípady; 65+ roč. – 3 prípady.
Výskyt podľa obcí: Michalovce – 4 prípady; Klokočov -1 prípad; Krásnovce – 2 prípady; Nacina
Ves - 1 prípad; Strážske – 1 prípad; Trnava pri Laborci – 1 prípad; Veľké Kapušany – 2 prípady.




výskyt ochorení: sporadicky
rodinný (1x2 prípady)
pravdepodobný faktor prenosu: hydina – 5x; vajcia-obchodná sieť – 2x; vajcia domáce –
2x; lahôdkarenske výrobky – 1x; výrobky z rýb – 1x; zmiešaná strava – 1x .
etiolog. agens: salm. enteritidis –11x
salm. typhimurium -1 x

Rodinný výskyt: Krásnovce – 2 prípady:
Z celkového počtu 3 exponovaných osôb ochoreli 2, u ktorých bola potvrdená salmonelová
enteritída ( salmonella enteritidis). V klinickom obraze dominovala hnačka a TT do 39 ºC.
V obidvoch prípadoch si zdravotný stav vyžiadal aj hospitalizáciu na infekčnom oddelení
NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
Telefón
+421-56/6880611

E-mail
mi.sekretariat@uvzsr.sk

Internet
www.ruvzmi.sk

IČO
17335680
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Pravdepodobný faktor prenosu pri rodinnom výskyte: vajcia domáce – nedostatočne tepelne
spracované
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 27 ročnej zamestnanej ženy, bytom Porúbka.
 pravdepodobný faktor prenosu: hydina
 etiolog. agens: salm. enteritidis
A04.5 – Kampylobakteriálna enteritída: Spolu hlásených 10 ochorení.
MICHALOVCE: Hlásených 8 ochorení v rôznych vekových skupinách.
Vekové skupiny: 0 roč. – 1 prípad; 1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 1 prípad;
15-19 roč.- 1 prípad; 25-34 roč. – 1 prípad; 45-54 roč. – 1 prípad; 65 +roč. – 1 prípad.
Výskyt podľa obcí: Michalovce – 2 prípady; Hatalov – 1 prípad; Lesné – 1 prípad; Slavkovce – 1
prípad; Strážske – 1 prípad; Vinné – 1 prípad; Závadka – 1 prípad



pravdepodobný faktor prenosu: hydina – 2x; vajcia domáce – 1x; ovocie – 1x; materské
mlieko+umelá mliečna výživa – 1x; zmiešaná strava – 3x.
etiolog. agens: Campylobacter jejuni -7x
Campylobacter coli – 1x

SOBRANCE: Hlásené 2 sporadické ochorenia.
Vekové skupiny: 1-4 roč. – 1 prípad; 10 -14 roč. -1 prípad.
Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 2 prípady.
 pravdepodobný faktor prenosu: vajcia-obchodná sieť – 1x; mäso-bravčovina – 1x.
 etiolog. agens: Campylobacter jejuni – 1x
Campylobacter coli – 1x
A04.7 – enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile:
MICHALOVCE: Hlásené 4 ochorenia vo vekovej skupine 65+ ročných, z toho 1 ochorenie
ako NN – viď NN
Výskyt podľa obcí: Michalovce – 3 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 1 prípad.
 ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne - CDI pozit; toxín A+B pozit – 4x
A08.0 – rotavírusová enteritída: Spolu hlásených 17 ochorení.
MICHALOVCE: Hlásených 15 ochorení u neočkovaných osôb, z toho 2 ochorenia ako NN –
viď NN.
Vekové skupiny:0 roč. – 12 prípadov; 1-4 roč. – 2 prípady; 65+ roč. – 1 prípad.
Výskyt podľa obcí: Michalovce – 5 prípadov; Drahňov – 3 prípady; Iňačovce – 2 prípady;
Krásnovce – 1 prípad; Senné – 1 prípad; Trhovište – 1 prípad; Veľké Kapušany – 1 prípad;
Vrbnica – 1 prípad.
 ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne - rotavírus pozit - 15x
SOBRANCE: Hlásené 2 sporadické ochorenia u neočkovaných osôb.
Vekové skupiny:0 roč. – 1 prípad; 1-4 roč. – 1 prípad.
Výskyt podľa obcí: Sobrance - 1 prípad; Fekišovce - 1 prípad.
 ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne - rotavírus pozit - 2x
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A08.1 – Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk: Spolu hlásené 2
ochorenia.
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 13 ročného študenta ZŠ, bytom Michalovce.
 ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne - norovírus pozit
SOBRANCE: Hlásené 1
ochorenie u 1 ročného dieťaťa, bytom Sobrance, žijúceho
v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania.
 ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne - norovírus pozit
A09 – hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 44 ročného zamestnaného muža, bytom Kapušianske
Kľačany.
- 5.10.2018 – výter z konečníka – kultivačne negatívny
- Ochorenie nahlásené dňa 31.10.2018 z RÚVZ Trebišov.
 ochorenie potvrdené: klinicky
INÉ BAKTERIÁLNE CHOROBY /A30-A49/
A37.0 – Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis:
MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia:
 46 ročný zamestnaný muž, bytom Maťovské Vojkovce
V klinickom obraze udáva dlhotrvajúci kašeľ, najčastejšie v noci s apnoickou pauzou.
Ochorenie zistené na ambulancii pneumológie a ftizeológie Veľké Kapušany.
 Očkovanie: 3. dávky základného očkovania a 1. dávka preočkovanie - údaj získaný zo
zdravotnej dokumentácie
 ochorenie potvrdené: klinicky a serologicky - Bordetella pertussis
1. vz.: 11.9. – 19.9.2018 – IgA – pozit; IgG – pozit
2. vz.: 3.10. – 8.10.2018 – IgA - pozit; IgG - pozit


51 ročný zamestnaný muž, bytom Čičarovce
V klinickom obraze udáva dráždivý, záchvatovitý kašeľ. Ochorenie zistené na ambulancii
pneumológie a ftizeológie Veľké Kapušany.
 Očkovanie: nezistené
 ochorenie potvrdené: klinicky a serologicky - Bordetella pertussis
1. vz.: 21.9. – 28.9.2018 – IgA – pozit; IgG – pozit
2. vz.: 11.10. – 15.10.2018 – IgA - pozit; IgG - pozit

INFEKCIE S PREVÁŽNE SEXUÁLNYM SPÔSOBOM PRENÁŠANIA /A50 – A64/
A51.3 – sekundárny syfilis kože a slizníc:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie:
 39 ročná nezamestnaná žena, bytom Michalovce, žijúca v neštandardných hygienických
podmienkach bývania a stravovania
- Spôsob zistenia ochorenia: na základe klinických príznakov
- Mechanizmus prenosu: heterosexuálny styk
- Prameň nákazy: neznámy
 Ochorenie potvrdené: klinicky a serologicky - Treponema pallidum
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A51.5 – latentný včasný syfilis:
MICHALOVCE: Hlásené 3 ochorenia:
 21 ročný zamestnaný muž, bytom Michalovce
- Spôsob zistenia ochorenia: na základe klinických príznakov
- Mechanizmus prenosu: heterosexuálny styk
- Prameň nákazy: neznámy
 Ochorenie potvrdené: klinicky + serologicky: Treponema pallidum
 23 ročná zamestnaná žena, bytom Horovce
- Spôsob zistenia ochorenia: aktívne vyhľadaná v ohnisku
- Mechanizmus prenosu: heterosexuálny styk
- Prameň nákazy: človek chorý
 Ochorenie potvrdené: klinicky+ serologicky: Treponema pallidum
 35 ročný nezamestnaný muž, bytom Slavkovce
- Spôsob zistenia ochorenia: na základe klinických príznakov
- Mechanizmus prenosu: heterosexuálny styk
- Prameň nákazy: neznámy
 Ochorenie potvrdené: klinicky+ serologicky: Treponema pallidum
INÉ SPIROCHÉTOVÉ CHOROBY /A65-A69/
A69.2 – Lymeská choroba:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 38 ročnej nezamestnanej ženy, bytom Michalovce.
- vektor prenosu: neznámy hmyz
- lokalizácia: ľavé predkolenie
- lokalita: les (Michalovce - Biela hora)
 Ochorenie potvrdené: klinicky a serologicky: Elisa IgM - pozit - Borrelia burgdorferi
VÍRUSOVÉ INFEKCIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU /A80-A89/
A87.9 – nešpecifikovaná vírusová meningitída:
MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia:
 3 ročné dieťa, bytom Strážske
Prvé príznaky: 26.9.2018
Priebeh ochorenia: Od 29.9.2018 hospitalizovaná na infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. pre bolesti hlavy, malátnosť, nechutenstvo, kašeľ, teploty. Pri príjme dolné
meningeálne príznaky negatívne, šija – sporná opozícia, Brudzinsky + .
29.9.2018 – likvor - POS

Ochorenie potvrdené: klinicky
 13 ročný študent ZŠ, bytom Veľké Kapušany
Prvé príznaky: 1.10.2018
Priebeh ochorenia: Od 2.10.2018 hospitalizovaný na infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. pre silné bolesti hlavy v čelovej oblasti, TT 38 ºC, mierne bolesti očí pri
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pohľade do svetla. Udáva, že pred 2 dňami si udrel hlavu do steny. Pri príjme výrazné
meningeálne príznaky, šija oponuje na 3-4 prsty, Brudzinsky +++, Laserq 80º.
2.10.2018 – likvor – POS
Ochorenie potvrdené: klinicky

VÍRUSOVÉ INFEKCIE CHARAKTERIZOVANÉ LÉZIAMI KOŽE A SLIZNICE
/B00 – B09/
B00.4 – Herpetickovírusová encefalitída:
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 75 ročného dôchodcu, bytom Nižná Rybnica.
Prvé príznaky ochorenia: 27.9.2018
Priebeh ochorenia:
Preložený z neurologického odd. na infekčné odd. NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. - v úvode
epiparoxyzmus, febrility, cefalea. Likvorový nález svedčí pre sérozny zápalový proces.
Poštípanie kliešťom udáva v minulosti, úrazy hlavy neguje. Šija rigidná, oponuje na ++,
Lasserq. 60 st. V serologickom vyšetrení prítomná hraničná hodnota VZM IgM a súčastne
pozitívne aj VZV IgG protilátky.
Pacient v dobrom klinickom stave prepustený do starostlivosti obvodného lekára.
- 27.9.2018 – likvor - POS

Ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne
B01 – Varicella:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 2 ročného dieťaťa, bytom Michalovce.
B02 – Herpes zoster:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 79 ročnej dôchodkyne , bytom Michalovce.
B05.2 – Osýpky (morbilli) komplikované zápalom pľúc:
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 4 mesačného dieťaťa neočkovaného pre vek, bytom Úbrež,
žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania. Ochorenie
komplikované zápalom pľúc.
Ochorenie potvrdené:
- klinicky +laboratorne:

Elisa IgM – pozit – vírus morbilli nešp.

Protiepidemické opatrenia vykonané v mesiaci október:
-

dňa 22.10.2018 RÚVZ Michalovce vydalo 1 verejnú vyhlášku, v ktorej bolo nariadené
všetkým fyzickým osobám od dovŕšeného 6 mesiaca veku do 50. roku života s pobytom v obci
Úbrež bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť
sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam jednou dávkou vakcíny.

-

protiepidemické opatrenia v ohnisku nákaz sa vykonávali v spolupráci s Infekčným oddelením
NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s a NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Sobrance
a v spolupráci s asistentmi osvety zdravia – „ Zdravé regióny”.
Formou rozhodnutia RÚVZ Michalovce bolo za mesiac október 2018 vydaných 7 rozhodnutí,
z toho 1 verejná vyhláška

6

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA / B15-B19/
B18.1 – Chronická vírusová hepatitída B bez agensu delta:
MICHALOVCE: Hlásený 1 prípad u 33 ročného nezamestnaného muža, bytom Vinné.
Aktuálne sledovaný pre ulceróznu pankolitídu, DM na inzulíne. Pred plánovaným nasadením
biologickej liečby zistená pozitivita HbsAg.
Epid. anamnéza na parenterálne zákroky: negatívna
 Ochorenie potvrdené: serologicky – HbsAg Elisa – konfirmačne – pozit; anti Hbc IgM –
negat; anti Hbc IgG – pozit; anti Hbe Elisa – pozit; DNA –HBV PCR – zistená.
- počet ME v 1 ml : 6 848
- počet kopii v 1 ml : 9 587
PROTOZOÁRNE CHOROBY / B50-B64/
B58.9 – nešpecifikovaná toxoplazmóza:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie uzlinovej formy u 33 ročnej zamestnanej ženy, bytom
Trnava pri Laborci
Prameň nákazy: pes
Faktor prenosu: výlučky zvierat/stolica
Ochorenie potvrdené: klinicky
serologicky – Toxoplasma gondii (11.9.2018 – IgA; IgE – pozit;
KFR – 1:1024)
HELMINTÓZY /B65-B83/
B77.0 – Askarióza s črevnými komplikáciami:
MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia:
Vekové skupiny: 1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 1 prípad
Výskyt ochorení podľa obcí: Iňačovce – 1 prípad;, Petrovce nad Laborcom – 1 prípad.
 ochorenie potvrdené: klinicky a mikroskopicky – Ascaris lumbricoides – 2x
PORUCHY NERVOV, NERVOVÝCH KOREŇOV A NERVOVÝCH SPLETÍ /G50-G59/
G51.0 – Bellovo ochrnutie:
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 18 ročného študenta SŠ, bytom Podhoroď.
Prvé príznaky ochorenia: 28.9.2018
Priebeh ochorenia: Riešený na neurologickej ambulancii NZZ Sobrance pre parézu n. facialis.
Od 30.9.2018 pozoruje ochrnutie ľavej polovice tváre, nevie zatvoriť oči, vyceriť zuby. Bolesti
hlavy okcipitálne l.dx, kliešťa neguje. Od 1.10.2018 hospitalizovaný na infekčnom oddelení
NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
1.10.2018 – likvor - POS
 ochorenie potvrdené: klinicky
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CHRÍPKA A CHRÍPKE PODOBNÉ ARO
J 11– chrípka a jej podobné ochorenia – Spolu hlásených 4202 ARO, z toho
394 CHPO a 91 komplikácií.
Chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt
MICHALOVCE:

Michalovce

Hlásených 3191 ochorení, z toho 191 CHPO, komplikácie – 68 .
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SOBRANCE: Hlásených 1011 ochorení, z toho 203 CHPO, komplikácie – 23 .
Chrípková aktivita –II. stupeň – sporadický výskyt
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NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY:
-

Spolu hlásených 26 NN.
NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. - 26

A41.0 – septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus: 3
 60 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru
s Dg: J96.0 – akútne respiračné zlyhanie
- napojený na UPV, nutná OTI
- 29.9.2018 – HK – Staphylococcus aureus

Michalovce, a.s.

 62 ročný muž, hospitalizovaný na onkologickom oddelení NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: C23 – zhubný nádor žlčníka
- 2x jednorázový výstup TT 38-39 ºC, zvýšené CRP
- 13.10.2018 – HK – Staphylococcus aureus
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 72 ročný muž, hospitalizovaný na onkologickom oddelení NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: C23 – zhubný nádor žlčníka
- 17.9.2018 – HK – Staphylococcus aureus
A41.1 – septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi: 1
 70 ročný muž, hospitalizovaný na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: G20 – Parkinsonova choroba
- na 10. deň hospitalizácie výstup TT 39 ºC
- 22.7.2018 – HK – Staphylococcus hominis
A41.5 – septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami:1


74 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: J96.9 – nešpecifikované respiračné zlyhanie
- 28.8.2018 – HK – Pseudomonas aeruginosa

I80 – zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis: 2

59 ročný muž, hospitalizovaný na neurologickom
oddelení NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: I63.5 - mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou
alebo stenózou mozgových artérií
- subfebrility a začervenanie v mieste i.v.kanyly na HK
- materiál neodobratý


69 ročný muž,
hospitalizovaný na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: I61.0 – subkortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry
- začervenanie v oblasti i.v. kanyly na HK
- materiál neodobratý

J15.0 – pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumónie: 1

73 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: I46.0 – zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou
- na 3. deň hospitalizácie výstup TT, elevácia zápalových parametrov
- 29.9.2018 – kanyla – Klebsiella nešp.
J15.1 – pneumónia vyvolaná Pseudomonas: 1

60 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: J96.0 – akútne respiračné zlyhanie
- pri prijatí nutná OTI, pacient napojený na UPV
- 19.9.2018 – kanyla – Pseudomonas aeruginosa
J15.2 – pneumónia vyvolaná Staphylococcus: 2

47 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení dlhodobo chorých NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: I69.1 – neskoré následky intracerebrálneho krvácania
- 5.10.2018 – kanyla – Staphylococcus aureus


74 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: J96.9 – nešpecifikované respiračné zlyhanie
- 5.10.2018 – bronchoalveolárny výplach – Staphylococcus aureus
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J18 – zápal pľúc vyvolaný nešp. mikroorganizmom: 2

69 ročný muž, hospitalizovaný na geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce,
a.s. s Dg: E86 – dehydratácia, hypovolémia
- zhoršenie renálnych parametrov, febrility a postupný rozvoj bronchopneumónie –
pozitívny RTG nález
- materiál neodobratý


85 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: S06.5 – subdurálne krvácanie po úraze
- na RTG pľúc popisované zatienenie pľúcneho parenchýmu, zvýšené zápalové
parametre
- materiál neodobratý

L02 – kožný absces, furunkul a karbunkul: 1

55 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: S42.2 – zlomenina horného konca ramennej kosti
- 19.9.2018 – ster z rany – Staphylococcus aureus
N30 – cystitída: 1

66 ročný muž, hospitalizovaný na chirurgickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce,
a.s. s Dg: L03.1 – celulitída iných časti končatiny
- 25.9.2018 – katéter močový – Proteus mirabilis
N39.0 – infekcia močovej sústavy bez určenia miesta: 5

59 ročný muž, hospitalizovaný na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: I67.8 – iné bližšie neurčené cerebrovaskulárne choroby
- 24.9.2018 – moč – negat


60 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: S06.5– subdurálne krvácanie po úraze
- 27.9.2018 – moč – E. coli nešp.



76 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení vnútorného lekárstva NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: K71.9– nešpecifikovaná toxická choroba pečene
- 8.10.2018 – moč – Enterococcus faecalis



80 ročná žena, hospitalizovaná na geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce,
a.s. s Dg: S72.0 - zlomenina krčka stehennej kosti
- 17.10.2018 – moč – E. coli nešp.



92 ročná žena, hospitalizovaná na neurologickom oddelení NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: I61.0 – subkortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry
- 18.10.2018 – moč – E.coli nešp.

T81.4 – Infekcia po výkone nezatriedená inde: 3
 77 ročný muž, hospitalizovaný na onkologickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce,
a.s. s Dg: C61 – zhubný nádor prostaty
- 26.9.2018 – ster z rany – Staphylococcus aureus
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57 ročná žena, hospitalizovaná na oddelení gynekológie a pôrodníctva NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: C53.1 – zhubný nádor exocervixu
- 1.10.2018 – ster z rany – Staphylococcus haemolyticus



73 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: S06.4 – epidurálne krvácanie
- 12.10.2018 – ster z rany – Staphylococcus aureus

A04.7 – Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: 1
 65 ročný muž, hospitalizovaný na oddelení vnútorného lekárstva NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s. s Dg: I50.1 – zlyhanie ľavej komory
- 13.10.2018 – stolica – CDI pozit; toxín A+B pozit
A080 – rotavírusová enteritída: 2
 0 ročné dieťa, hospitalizované na pediatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: K30 – dyspepsia
- dieťa 17.10.2018 prepustené z novorodeneckého oddelenia, 18.10.2018 opätovne
prijaté na detské oddelenie s hnačkami
- 18.10.2018 – stolica – rotavírus pozit
 0 ročné dieťa, hospitalizované na pediatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: L30.8 – iná bližšie neurčená dermatitída
- 29.9.2018 – stolica – rotavírus pozit
ÚMRTIA:
- za mesiac október 2018 sme nezaznamenali žiadne úmrtie na infekčné ochorenie.
INÉ POZORUHODNÉ INFORMÁCIE :
1. Spolu hlásených 88 potvrdených a 8 nepotvrdených ohnísk.
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac október 2018
hlásila i naďalej ohnisko nákazy mor včelieho plodu v obci Horovce.

S pozdravom
MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička

Na vedomie:
Podľa rozdeľovníka
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Rozdeľovník:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Riaditeľstvo NsP Štefana Kukuru, Michalovce, a.s.
Riaditeľstvo Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o.
Riaditeľstvo Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
Riaditeľstvo Polikliniky Veľké 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

