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I.

Epidemiologická situácia v okrese Stará Ľubovňa za mesiac jún
2021 (v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020)

Ochorenie
Vylučovanie salmonel
Salmonelová enteritída
Šigelóza
Kampylobakteriálna enteritída
Iné hnačkové ochorenia
Pertussis, parapertussis
Gonokoková infekcia dolných častí močopohlavnej sústavy
Nešpecifikovaná chlamýdiová inf. močopohlavnej sústavy
VHA, VHB, VHC, nosič VHB
Varicella
Zoster bez komplikácie
Septikémie
Meningitídy
Trichurióza
Pedikulóza
Scabies – Svrab
Iné lokálne infekcie kože
Poruchy spánkového nervu
Pneumónia vyvolaná RS vírusom
Potvrdená infekcia COVID-19
Potvrdená infekcia COVID-19 antigénovým testom
Kontakt alebo ohrozenie besnotou
Nozokomiálne nákazy
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia
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2
1
15
4
2
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7
406

jún
2021
1
3
5
11
1
2
3
2
1
1
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7
1
2
6
2 374

Komentár:
V mesiaci jún 2021 sme v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 zaznamenali
zvýšený výskyt salmonelózy, kampylobakteriózy, varicelly, akútnych respiračných ochorení a
ochorenie COVID-19. Pokles evidujeme u iných hnačkových ochorení, zoster bez
komplikácie, svrabu a nozokomiálnych nákaz. Ostatné prenosné ochorenia sa vyskytli
sporadicky, alebo na rovnakej úrovni predchádzajúceho roka.
A 02 - Vylučovanie salmonel – bezpríznakové vylučovanie salmonel u študentky, zistené
v rámci vyšetrenia na zdravotnú spôsobilosť pre výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri
výrobe, manipilácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, bol jej nariadený ZZD.
A 02.0 - Salmonelová enteritída – hlásené 3 prípady, z toho: ochorenie u 2 ročnéo dieťaťa
(nízky hygienický štandard), hospitalizované na destkom odd. Ľubovnianskej nemocnice,
n. o. (ďalej len ĽN, n. o.), faktor prenosu nezistený. Ďalšie ochorenia boli hlásené
u 30 ročného muža a 56 ročného muža, nehospitalizovaní. Pravdepodobný faktor prenosu boli
vajíčka (praženica, vyprážané rezne v trojobale). Vo všetkých prípadoch laboratórne
potvrdená Salmonella enteritidis. Protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy boli
vykonané.
A 04.5 - Kampylobakteriálna enteritída – zaznamenali sme 5 prípadov, z toho: rodinný
výskyt s 2 prípadmi ochorenia u 3 ročných dvojčiat, ďalšie ochorenia u 6 ročného dieťaťa,
11 ročného dieťaťa a 33 ročnej ženy, ani v jednom prípade si ochorenie nevyžiadalo
hospitalizáciu. Pravdepodobný faktor prenosu v jednom prípade bola pizza, v ostatných
nezistený, laboratórne potvrdený 1 krát Campylobacter coli a 4 krát Campylobacter jejuni.
Protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy boli vykonané, v jednom prípade u osoby
vykonávajúcej epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipilácií a uvádzaní do obehu
potravín a pokrmov bol nariadený ZZD.
Iné hnačkové ochorenia spolu 11:
A 04.8 - Iné špecifikované bakteriálne infekcie – 2 prípady gastroenteritídy u detí
(3 mesačné a 4 ročné), hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o., etiologické agens:
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae.
A 08.0 – Rotavírusová enteritída – 6 prípadov, z toho: rodinný výskyt s 2 prípadmi
ochorenia u 2 a 4 ročných súrodencov, ďalšie 4 ochorenia sme zaznamenali
u 1 ročných detí, všetky deti hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o., proti
rotavírusom neočkované.
A 08.1 – Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk – 2 ochorenia
u 1 ročných detí, z toho v jednom prípade hospitalizácia na detskom odd. ĽN, n. o..
A 09 - Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu – ochorenie
u 74 ročnej ženy, hospitalizovaná na internom odd. ĽN, n. o., TR – negat..
A 54.0 – Gonokoková infekcia dolných častí močopohlavnej sústavy – ochorenie
u 22 ročného muža, hlásená z urologickej ambulancie.
B 01.9 - Varicella bez komplikácie – 3 ochorenia u 1 až 4 ročných detí.
B 02.9 - Zoster bez komplikácie – 2 ochorenia u dospelých osôb (1 muž, 1 žena).
B 79 - Trichurióza – ochorenie u 5 ročného dieťaťa, nízky hygienický štandard.
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B 86 - Svrab – scabies – u 1 ročného dieťaťa, zistené pri príjme na hospitalizáciu.
J 12.1 – Pneumónia vyvolaná RS vírusom – ochorenie u 2 ročného dieťaťa, hospitalizované
na detskom odd. ĽN, n. o. s bronchitídou.
U 07.1 - Potvrdená infekcia COVID 19 – hlásených 7 prípadov (5 mužov, 2 ženy),
ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu. Zaznamenali sme 2 importované nákazy: 1 krát
Nemecko a 1 krát Španielsko. Výskyt ochorenia podľa obcí: 2 Jakubany, 1 Plaveč, 4 Stará
Ľubovňa.
U 07.11 – Potvrdená infekcia COVID-19 antigénovým testom – ochorenie u 41 ročného
muža s klinickými príznakmi (zvýšená teplota, bolesti kĺbov, svalov), očkovaný 1 dávkou
Pfizer dňa 2.6.2021.
Z 20.3 – Kontakt alebo ohrozenie besnotou – 2 prípady, z toho: 8 ročné dieťa pohryzené
neznámym psom, profylakticky podaných 5 dávok Verorabu, druhý prípad pohryzenia
neznámym psom u 47 ročného muža, odoslaný na infekčnú ambulanciu za účelom vakcinácie.
Z 22.5 - Nosič VHB – zaznamenali sme 2 prípady nosičstva u 48 a 46 ročných žien zistené
pri preventívnej prehliadke, proti VHB neočkované, epidemiologická anamnéza negatívna.
Protiepidemické opatrenia v ohniskách boli vykonané.
NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY (NN) – ĽN, n. o.: 6
Interné odd.:
A 04.7 - Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile
OAIM:
A 04.7 - Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile
J 15.8 – Iná bakteriálna pneumónia
ODCH:
A 04.7 - Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile – 3 krát
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia:
Spolu bolo hlásených 2 374 akútnych respiračných ochorení (index: jún/máj 1,75; celková
chorobnosť 5310,0/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto mesiaci).
Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.
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II. Výsledky sekvenovania pozitívnych vzoriek a výskyt delta variantu v SR za
mesiac jún a júl 2021
Na Slovensku naďalej dominuje alfa variant pandemického SARS-Cov-2 vírusu. Avšak
v júni sme už v populácii na Slovensku identifikovali aj infekčnejší delta variant.
Vyplýva to z júnových výsledkov rutinného sekvenovania vzoriek pozitívnych na SARSCoV-2.
Laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie
vied a Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave úspešne sekvenovali 1 148
pozitívnych vzoriek.
Delta variant, ktorý ešte v máji 2021 nebol na Slovensku laboratórne potvrdený, sa v júni
2021 identifikoval v 15 pozitívnych vzorkách, čo je 1,3 % zo všetkých úspešne
sekvenovaných vzoriek. V júli 2021 laboratória identifikovali v pozitívnych vzorkách na
SARS-CoV-2 celkovo 20 prípadov delta variantu.
Celkovo sa tak na Slovensku (jún + júl) laboratórne potvrdilo 35 prípadov delta variantu
pandemického vírusu SARS-CoV-2.
Zväčša išlo o osoby prichádzajúce zo zahraničia a ich úzke kontakty. Delta variant bol však
identifikovaný aj u osôb, ktoré v zahraničí neboli. Príslušné regionálne úrady verejného
zdravotníctva v tejto veci okamžite začali epidemiologické vyšetrovanie a prijali
protiepidemické opatrenia.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa zároveň spolu s ostatnými kontrolnými
zložkami sústreďujú na kontrolu dodržiavania domácej karantény osôb, ktoré prišli zo
zahraničia.
Prosíme ľudí, aby dodržiavali platné protiepidemické opatrenia na území SR i po
príchode zo zahraničia na Slovensko. Našim cieľom nie je ľudí obmedzovať. Zavedené
opatrenia spomaľujú šírenie vírusu SARS-CoV-2 vrátane jeho infekčnejších variantov.
Cieľom opatrení je zabrániť prudkému nárastu infikovaných osôb, následnému
vzostupu hospitalizácií, preťaženiu zdravotného systému a zabrániť úmrtiam.
Jedine očkovanie nás ochráni pred vážnymi stavmi ohrozujúcimi zdravie.

Za správnosť: Mgr. Zahorjanová Viera

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
4

DSS Legnava
Zariadenie pre seniorov a DSS Jarabina
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

RNDr. Mária Mancalová, MPH
regionálny hygienik

Telefón
+421-52/428 01 15

Fax
+421-52/432 4 1 70

E-mail
sl.zahorjanova@uvzsr.sk
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Internet
www.vzsl.sk

IČO
17335451
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