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I.

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

Ochorenie
Salmonelová enteritída, vylučovanie salmonel, iné špecif.
salmonelové infekcie
Šigelóza
Kampylobakteriálna enteritída
Iné hnačkové ochorenia
Pertussis, parapertussis
VHA, VHB, VHC, nosič VHB
Varicella
Zoster bez komplikácie
Septikémie
Meningitídy
Pedikulóza
Scabies – Svrab
Potvrdená infekcia COVID-19 PCR testom
Potvrdená infekcia COVID-19 antigénovým testom
Kontakt alebo ohrozenie besnotou
Nozokomiálne nákazy
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia
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Komentár:
V mesiaci august 2021 sme v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 zaznamenali
zvýšený výskyt salmonelózy, varicelly, nozokomiálnych nákaz, akútnych respiračných
ochorení a potvrdenej infekcie COVID-19 PCR a antigénovým testom. Pokles evidujeme
u kampylobakteriózy, pedikulózy, svrabu a poranenie zvieraťom. Ostatné prenosné ochorenia
sa vyskytli sporadicky, alebo na rovnakej úrovni predchádzajúceho roka.
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A 02 - 1 Vylučovanie salmonel – bezpríznakové vylučovanie salmonel u 80 ročnej ženy,
zistené pri cystitíde zapríčinenej Salmonelou, moč, TR - Salmonella enteritidis.
A 02.0 - 4 Salmonelová enteritída – ochorenie u 1 ročného dieťaťa, nehospitalizované, TR –
Salmonella diarizonae. Ďalšie ochorenia u dospelých osôb, faktor prenosu neobjasnený,
ochorenia si nevyžiadali hospitalizáciu, TR – Salmonella enteritidis. Protiepidemické
opatrenia v ohniskách nákazy boli vykonané.
A 02.8 - 1 Iné špecifikované salmonelové infekcie – cystitída spôsobená Salmonelou
u 80 ročnej ženy, liečená ambulantne, odobratý moč - Salmonella enteritidis.
A 04.5 - 3 Kampylobakteriálna enteritída – 3 prípady ochorenia u detí, nehospitalizované:
7 mesačné dieťa, kojené aj prikrmované (pravdepodobný faktor prenosu cestoviny
s vajíčkom), 3 mesačne dieťa s nízkym hygienickým štandardom v domácnosti z obce
Lomnička a 1,5 ročné dieťa, faktor prenosu neobjasnený. Vo všetkých prípadoch laboratórne
potvrdený Campylobacter jejuni. Protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy boli
vykonané.
Iné hnačkové ochorenia spolu 18:
A 04.0 - 1 Infekcia enteropatogénnymi E.coli – ochorenie u 6 mesačného dieťaťa, liečené
ambulantne, TR – EPEC O86.
A 04.8 - 5 Iné špecifikované bakteriálne infekcie – 5 prípadov gastroenteritídy u detí
(2 mesačné až 2 ročné), hospitalizované na detskom odd. Ľubovnianskej nemocnice,
n. o. (ďalej len ĽN, n. o.), etiologické agens: 3 krát Proteus mirabilis, 1 krát Proteus
vulgaris a 1 krát Citrobakter freundii.
A 08.0 - 4 Rotavírusová enteritída – ochorenia u 0 až 3 ročných detí, hospitalizované na
detskom odd. ĽN, n. o., proti rotavírusom neočkované.
A 08.1 - 3 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk – ochorenie u 0 až
1 ročných detí, hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o..
A 09 - 5 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu – ochorenia
u deti (0 až 5 ročné), hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o., TR a stolica na
vírusy negat..
A 37.0 - 1 Pertussis – divý kašeľ – ochorenie u 45 ročnej ženy, hospitalizovaná
v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy pre dodiferencovanie protrahovanej bronchitídy. Očkovanie
nezistené, chýba zdravotná dokumentácia o očkovaní. Laboratórne Bordetella IgA BLOT pertusový toxín pozit., TCF pozit..
B 01.9 - 8 Varicella bez komplikácie – 3 ochorenia u deti mimo kolektívu, 4 ochorenia
u deti predškolského veku a 1 u dieťaťa školského veku.
B 02.9 - 4 Zoster bez komplikácie – ochorenia u dospelých osôb (1 muž, 3 ženy).
U 07.1 - 18 Potvrdená infekcia COVID 19 PCR testom – hlásených 18 prípadov (8 muži,
10 žien), v dvoch prípadoch hospitalizácia na infekčnom odd. FNsP Prešov. Zaznamenali sme
9 importovaných nákaz: 5 Chorvátsko – rodinný výskyt, 2 Spojené kráľovstvo, 1 Holandsko,
1 Taliansko. Výskyt ochorenia podľa obcí: 7 Nová Ľubovňa, 6 Stará Ľubovňa, 4 Jakubany,
1 Forbasy. V 6 prípadoch boli sekvenáciou idnetifikované delta varianty.
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U 07.11 - 3 Potvrdená infekcia COVID-19 antigénovým testom – hlásené 3 prípady
(1 muž, 2 ženy), z toho v jednom prípade importovaná nákaza zo Spojeného kráľovstva.
Výskyt ochorenia podľa obcí: po jednom prípade Jakubany, Kamienka, Orlov.
Z 22.5 - 1 Nosič vírusovej hepatitídy – novozistené nosičstvo VHB u 38 ročného
neočkovaného muža pri hospitalizácii v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Protiepidemické
opatrenia v rodine boli vykonané, lekársky dohľad nariadený 1 kontaktu.
NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY (NN) – ĽN, n. o.: 8
Interné odd.:
T 80.1 - Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii a lieč. injekcii
Neurologické odd.:
T 80.1 - Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii a lieč. injekcii
ODCH:
A 04.7 - Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile
Detské odd.:
A 081 - Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk
OAIM:
T 81.3 - Rozpad operačnej rany
Chirurgické odd.:
T 81.3 - Rozpad operačnej rany – 2 krát
T 81.4 - Infekcia po výkone
Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia:
Spolu bolo hlásených 1 202 akútnych respiračných ochorení (index: august/júl 1,55;
celková chorobnosť 2759,9/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
mesiaci). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.
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II. Vykonanie administratívnej kontroly očkovania v SR za obdobie
1.9.2020 do 31.8.2021

od

V mesiacoch september a október 2021 vykonávajú pracovníci odd. epidemiológie RÚVZ so
sídlom v Starej Ľubovni administratívnu kontrolu očkovania k 31.8.2021. Kontrolujú sa
nasledovné ročníky:
1. Základné očkovanie proti DTaP-VHB-HIB-IPV, PCV v ročníku narodenia 2019.
2. Preočkovanie proti DTaP-IPV v ročníku narodenia 2014.
3. Preočkovanie proti dTaP-IPV v ročníku narodenia 2007.
4. Základné očkovanie proti MMR v ročníku narodenia 2019, 2018.
5. Preočkovanie proti MMR v ročníku narodenia 2009, 2008.
6. Očkovanie novorodencov HBsAg pozit. matiek v ročníku narodenia 2020, 2021 (narodení
do 31.8.2021).
7. Očkovanie proti VHB (kontakty chorých na VHB a nosičov HBsAg).
8. Očkovanie ďalších osôb proti VHB (chovanci zariadení pre mentálne postihnutých).
9. Odporúčané očkovanie proti VHA u detí vo veku 2 rokov žijúcich v miestach s nízkym
hyg. štandardom v ročníku narodenia 2019, 2018.
10. Odporúčané očkovanie na žiadosť rodičov detí do 15 rokov života (vrátane očkovania
proti COVID-19).

Správa z administratívnej kontroly očkovania bude spracovaná na základe získaných údajov
v priebehu mesiaca november 2021.

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
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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