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I.

Epidemiologická situácia v okrese Stará Ľubovňa za mesiac apríl
2022 (v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021)

Ochorenie
Salmonelová enteritída
Šigelóza
Kampylobakteriálna enteritída
Iné hnačkové ochorenia
Pertussis
VHA, VHB, VHC, VHE, nosič VHB
Tuberkulóza
Varicella
Zoster bez komplikácie
Septikémie
Latentný syfilis
Gonokoková infekcia dolnej časti močopohlavnej sústavy
Scabies – Svrab
Pneumónia vyvolaná RS vírusom
Chlamýdiova pneumónia
Potvrdená infekcia COVID-19
Kontakt alebo ohrozenie besnotou
Nosič inej infekčnej choroby
Nozokomiálne nákazy
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia

Apríl
2021
7
11
1
1
3
2
10
436
2
5
865

Apríl
2022
5
19
45
2
1
1
4
2
2
530
1
1
4
2 757

Komentár:
V mesiaci apríl 2022 sme v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 zaznamenali
zvýšený výskyt kampylobakteriózy, iných hnačkových ochorení, varicelly, svrabu, potvrdenej
infekcie COVID-19 a akútnych respiračných ochorení. Pokles evidujeme u salmonelózy,
pertussis, zoster bez komplikácie, pneumónie vyvolanej RS vírusom, kontakt alebo ohrozenie
besnotou a nozokomiálnych nákaz. Ostatné prenosné ochorenia sa vyskytli sporadicky, alebo
na rovnakej úrovni predchádzajúceho roka.

A 04.5 – 5 Kampylobakteriálna enteritída – zaznamenali sme 5 ochorení u 0 až 3 ročných
detí, v 3 prípadoch bola potrebná hospitalizácia. V dvoch prípadoch hlásená koinfekcia
s iným ochorením (A 08.0, A 04.7). Laboratórne potvrdený Campylobacter jejuni, faktor
prenosu nezistený. Protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy boli vykonané.
Iné hnačkové ochorenia spolu 19:
A 04.7 – 1 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile – 1 prípad ochorenia
u 6 mesačného dieťaťa, koinfekcia s Campylobakterom, zistené pri hospitalizácii
v NÚDTaRCh Dolný Smokovec.
A 04.8 – 2 Iné špecifikované bakteriálne infekcie – 2 prípady gastroenteritídy u deti
(6 mesačné a 2 ročné), hospitalizované na detskom odd. Ľubovnianskej nemocnice,
n. o. (ďalej len ĽN, n. o.), etiologické agens: Klebsiella pneumoniae, Citrobacter
freundi.
A 08.0 – 7 Rotavírusová enteritída – 7 ochorení u deti (0 až 5 ročné), z toho v 3 prípadoch
hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o., deti proti rota vírusom neočkované.
A 08.1 – 4 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk – 4 ochorenia u detí
vo vekovej skupine 0 ročných, z toho hlásený 1 prípad NN, ostatné liečené
ambulantne.
A 08.2 – 1 Adenovírusová enteritída – 1 ochorenie u 4 mesačného dieťaťa, hospitalizované
na detskom odd. ĽN, n. o.
A 09 - 4 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu – 4 prípady
ochorenia u 0 až 2 ročných detí, hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o., TR
a stolica na vírusy negat..
A 53.0 – 1 Latentný syfilis – ochorenie hlásené z kožnej ambulancie u 32 ročného muža,
potvrdený laboratórne TPHA pozit..
A 54.0 – 1 Gonokoková infekcia dolnej časti močopohlavnej sústavy - ochorenie hlásené
z kožnej ambulancie u 32 ročného muža.
B 01.9 - 45 Varicella bez komplikácie – hlásených 45 prípadov, z toho: 4 u detí mimo
kolektívu, 26 u detí MŠ, 14 u detí ZŠ a 1 u študenta SŠ. Zaznamenali sme zvýšený výskyt
ochorenia u detí v obci Plavnica – 30 prípadov.
B 02.9 - 2 Zoster bez komplikácie – 2 ochorenia u dospelých osôb – 1 žena, 1 muž.
B 86 – 4 Svrab – scabies – 4 prípady, z toho rodinný výskyt ochorenia s 2 prípadmi u detí
z rómskej osady Podsadek, ďalšie 2 prípady hlásené u 0 ročných detí žijúce v zlých
hygienických podmienkach, zistené pri príjme na hospitalizáciu na inú diagnózu.
J 12.1 - 2 Pneumónia vyvolaná RS vírusom – 2 prípady chorenia u 1 a 5 mesačných detí,
hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o. s pneumóniou.
J 16.0 – 2 Chlamýdiová pneumóniae – hlásené 2 ochorenia u dospelých osôb, liečení
ambulantne, potvrdené laboratórne Chl. pneumoniae IgA pozit..
U 07.1 – 530 Potvrdená infekcia COVID-19 - hlásených 530 prípadov (226 mužov,
304 žien), z toho 1 NN. Zaznamenali sme 2 importované nákazy: 1 Taliansko, 1 Ukrajina.
Výskyt ochorenia podľa obcí: 8 Čirč, 3 Ďurková, 19 Forbasy, 2 Hajtovka, 3 Haligovce,

40 Hniezdne, 2 Hraničné, 4 Hromoš, 10 Jakubany, 4 Jarabina, 24 Kamienka, 12 Kolačkov, 2
Kremná, 3 Lesnica, 9 Ľubotín, 5 Malý Lipník, 2 Mníšek nad Popradom, 8 Nižné Ružbachy,
44 Nová Ľubovňa, 6 Orlov, 17 Plaveč, 15 Plavnica, 24 Podolínec, 202 Stará Ľubovňa, 2
Starina, 2 Stráňany, 9 Sulín, 2 Šambron, 10 Šarišské Jastrabie, 6 Chmeľnica, 3 Údol, 5 Veľká
Lesná, 10 Veľký Lipník, 13 Vyšné Ružbachy.
Z 20.3 – 1 Kontakt alebo ohrozenie besnotou – dospelý muž poranený neznámym psom na
predlaktí, odoslaný na infekčnú ambulanciu za účelom vakcinácie.
Z 22.8 – 1 Nosič inej infekčnej choroby – Klebsiella pneumoniae produkujúca
karbapenemázu (KPC) zistená z moču u 27 ročného pacienta OAIM s hemoragicko nekrotickou pankreatitídou pri covid pozitivite, s ťažkým organovým postihnutím, rozvojom
septického stavu a multiorganovým zlyhaním – exitus letalis.
NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY (NN) – ĽN, n. o.: 4
OAIM:
J 15.0 – Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae
Detské odd.:
A 08.1 - Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk
Neurologické odd.:
U 07.1 – Potvrdená infekcia COVID-19
Interné odd.:
T 80.1 - Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia:
Spolu bolo hlásených 2 757 akútnych respiračných ochorení (index: apríl/marec 0,74;
celková chorobnosť 6163,0/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
mesiaci). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.

II. Svetový deň hygieny rúk
Svetový deň hygieny rúk pripadá každoročne na 5. máj. Upozorňuje na potrebu správnej
hygieny rúk v nemocniciach na všetkých úrovniach - u zamestnancov, pacientov

i návštevníkov. Pandémia COVID-19 poukázala na dôležitosť hygieny rúk. Dezinfekcia rúk
sa stala bežnou súčasťou verejných priestorov.
„Správna hygiena rúk by mala byť prioritou pre všetkých ľudí v zdravotníckych zariadeniach.
Personál, ale aj každý, kto prichádza do nemocnice má doslova životy ohrozených skupín vo
svojich rukách. Dezinfekcia rúk pri vstupe aj pri odchode zo zdravotníckeho zariadenia sa
musí stať štandardom, ktorý budeme všetci dodržiavať,“ vyzýva Dr. Tatul Hakobyan z
Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku.
„Celkovo 64 % týchto infekcií vzniká v nemocniciach. Zomrie na ne ročne 33 000
Európanov, čo je viac ako na tuberkulózu, HIV, chrípku alebo úmrtí pri leteckých nehodách,“
uviedla profesorka Štefkovičová z RÚVZ v Trenčíne.
Dezinfekcia rúk na alkoholovej báze zabíja väčšinu choroboplodných organizmov, ktoré sa
nachádzajú na našich rukách. Je preto najúčinnejšou formou prevencie nozokomiálnych
nákaz. Na jednom centimetri štvorcovom našich rúk je možné nájsť až 1500 rôznych baktérií,
najviac z nich na končekoch prstov. Je preto dôležité si aplikovať dezinfekciu správne.
Dôkladnou dezinfekciou rúk pri príchode do zdravotníckeho zariadenia aj pri odchode z neho
pomáhame všetci spoločne chrániť nielen ostatných návštevníkov a pacientov nemocnice, ale
výrazne znižujeme riziko, že nákazu neprinesieme domov, svojim blízkym.
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni poskytol zamestnancom Ľubovnianskej nemocnice, n. o.
možnosť nacvičiť si správnu techniku dezinfekcie rúk s následnou kontrolou pomocou
špeciálnej UV lampy.
Za správnosť: Mgr. Zahorjanová
Rozdeľovník:
Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa
APL pre deti a dorast v okrese Stará Ľubovňa
APL pre dospelých v okrese Stará Ľubovňa
Gynekologické ambulancie v okrese Stará Ľubovňa
RVPS, Stará Ľubovňa
DSS, Legnava
Detský domov sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa
Dom Charitas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s., Vyšné Ružbachy
Senior residence, Vyšné Ružbachy
Prednosta OÚ, Stará Ľubovňa
FPML, s.r.o., Stará Ľubovňa
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