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Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Starej Ľubovni 

Obrancov mieru  1,  064 01  Stará  Ľubovňa 
 

•       • 

Podľa rozdeľovníka 

•       • 
 

 
Váš list číslo/zo dňa     Naše číslo                            Vybavuje/linka                  Stará Ľubovňa 

 RUVZ/2022/00472/EPI/358-

000437  

            Mgr.Zahorjanová/052/4280125       12.1.2022 

   

Vec 

Metodický  list č. 1/2022 

 

I. Epidemiologická situácia  v okrese  Stará  Ľubovňa za  mesiac 

december 2021 (v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020) 

 

Ochorenie december 

 2020 

december 

 2021 

Salmonelová enteritída 5 - 

Šigelóza - - 

Kampylobakteriálna enteritída - - 

Iné hnačkové ochorenia 28 26 

Pertussis, parapertussis - - 

VHA, VHB, VHC, VHE, nosič VHB - 1 

Varicella 2 20 

Zoster bez komplikácie 1 3 

Septikémie - - 

Meningitídy - - 

Nešpecifikovaný neskorý syfilis - 1 

Nešpecifikovaná chlamýdiová inf. močopohlavnej sústavy - 1 

Pedikulóza 1 - 

Scabies – Svrab 2 - 

Impetigo - 1 

Potvrdená infekcia COVID-19  PCR testom 696 895 

Potvrdená infekcia COVID-19 antigénovým testom 802 17 

Kontakt alebo ohrozenie besnotou 1 1 

Nozokomiálne nákazy 32 8 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia 1 247 2 992 

 

Komentár:  
 

     V mesiaci december  2021  sme v  porovnaní  s  rovnakým  obdobím  roka  2020 

zaznamenali zvýšený výskyt varicelly, zoster bez komplikácie, infekcie COVID-19 

potvrdenej PCR testom a akútnych respiračných ochorení. Pokles evidujeme u salmonelózy,  

infekcie COVID-19 potvrdenej antigénovým testom a nozokomiálnych nákaz. Ostatné 

prenosné ochorenia sa vyskytli sporadicky, alebo na rovnakej úrovni predchádzajúceho  roka.  
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Iné hnačkové ochorenia spolu 26: 

 

A 04.8 – Iné špecifikované bakteriálne infekcie – 3 prípady gastroenteritídy u 0 až 

1 ročných detí, hospitalizované na detskom odd. Ľubovnianskej nemocnice, n. o. 

(ďalej len ĽN, n. o.), etiologické agens: Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 

Proteus vulgaris. 
 

A 08.0 - Rotavírusová enteritída – 18 prípadov ochorenia  u 0 až 17 ročných detí, z toho 

v 12 prípadoch si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu na detskom odd. ĽN, n. o., deti 

proti rota vírusom neočkované.    
 

A 08.1 – Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk – 1 ochorenie 

u 3 ročného dieťaťa, hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o.. 
 

A 09 - Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu – 4 prípady 

ochorenia u 0 až 8 ročných detí, hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o., TR 

a stolica na vírusy negat.. 
 

 

A 52.9 – Nešpecifikovaný neskorý syfilis – z kožnej ambulancie hlásené 1 ochorenie 

u 15 ročnej ženy, potvrdené TPHA pozit.. 

 

A 56.2 – Nešpecifikovaná chlamýdiová infekcia močopohlavnej sústavy – ochorenie 

u 49 ročného muža, hlásené z urologickej ambulancie, výter z uretry – Chlamydia 

trachomatis. 
 

B 01.9 - Varicella bez komplikácie –  spolu hlásených 20 prípadov, z toho: 8 prípadov u detí 

mimo kolektívu, 6 u deti predškolského veku a 6 u detí školského veku. Pokračoval zvýšený 

výskyt ochorenia u detí v obci Nová Ľubovňa, kde sme zaznamenali 12 prípadov ochorenia. 
 

B 02.9 - Zoster bez komplikácie – 3 ochorenia u dospelých mužov. 
 

B 17.2 - Akútna hepatitída E – zaznamenali sme 1 ochorenie u 46 ročnej ženy, zistené na 

gastroenterologickej ambulancii (VHE IgM pozit.), anikterická forma, CA: koncom augusta 

na rodinnej dovolenke v Chorvátsku, kde konzumovali morské plody; v rodine konzumujú aj 

mäso z diviny. Protiepidemické opatrenia v rodine boli vykonané. 
 

L 01 - Impetigo – ochorenie u 5 mesačného dieťaťa s nízkym hygienickým štandardom, 

hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o., ster z kože – STA, Enterococcus faecalis, 

Streptokok beta hemolytický sk. C. 
 

U 07.1 – 895  Potvrdená infekcia COVID-19 PCR testom - hlásených 895 prípadov 

(445 mužov, 450 žien), z toho 1 NN. Zaznamenali sme 33 importovaných  nákaz: 

12 Nemecko, 5 Česko, 6 Holandsko, 3 Írsko, 3 Spojené kráľovstvo, 2 Rakúsko a 2 Taliansko. 

Výskyt ochorenia podľa obcí: 11 Čirč, 4 Ďurková, 6 Forbasy, 3 Haligovce, 22 Hniezdne, 17 

Hromoš, 78 Jakubany, 50 Jarabina, 17 Kamienka, 5 Kolačkov, 6 Kyjov, 2 Lesnica, 

5 Litmanová, 2 Lomnička, 6 Ľubotín, 4 Malý Lipník, 11 Mníšek nad Popradom, 20 Nižné 

Ružbachy, 56 Nová Ľubovňa, 10 Orlov, 39 Plaveč, 36 Plavnica, 63 Podolínec, 309 Stará 

Ľubovňa, 16 Šarišské Jastrabie, 16 Chmeľnica, 5 Údol, 9 Veľká Lesná, 15 Veľký Lipník, 5 

Vislanka, 41 Vyšné Ružbachy, po jednom prípade: Hajtovka, Pusté Pole, Ruská Voľa nad 

Popradom, Starina, Stráňany a Sulín. V 5 prípadoch ochorenie končilo smrťou. 
 

U 07.11 - 17 Potvrdená infekcia COVID-19 antigénovým testom – hlásených 17 prípadov 

(11 mužov, 6 žien), z toho 1 importovaná nákaza z Nemecka. Výskyt ochorenia podľa obcí: 
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2 Hniezdne, 4 Jakubany,  2 Nová Ľubovňa, 2 Podolínec, 2 Stará Ľubovňa, po jednom prípade 

Lomnička, Ľubotín, Nižné Ružbachy, Plavnica a Sulín. 
 

Z 20.3 - Kontakt alebo ohrozenie besnotou – 26 ročný muž pohryzený na stehne neznámym 

psom, odoslaný na infekčnú ambulanciu za účelom vakcinácie.  
 

 

NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY (NN) – ĽN, n. o.: 8 
 

ODCH Covid odd.: 

A 04.7 - Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile –  5 krát 

 

Interné odd.: 

A 04.7 - Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile -  3 krát 

  

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia: 

 

Spolu bolo  hlásených 2 992  akútnych  respiračných  ochorení  (index: december/november 

1,21; celková chorobnosť 6738,5/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich 

v tomto mesiaci). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.  

 

 
 

II. Očkovací kalendár na rok 2022 pre povinné pravidelné očkovanie detí 

a dospelých. 

 
     V prílohe Vám zasielame očkovací kalendár na rok 2022 pre povinné pravidelné 

očkovanie detí a dospelých s platnosťou od 1.1.2022, ktorý bol vypracovaný v súlade s § 5 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení 

neskorších predpisov. 

Očkovací kalendár je uverejnený aj na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR 

(www.uvzsr.sk). 
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III. Hlásenie akútnych respiračných a chrípke podobných ochorení. 

 

            Upozorňujem všetkých praktických lekárov pre deti a dorast, praktických lekárov pre 

dospelých a všetky pohotovostné ambulancie na povinnosť hlásiť počet ochorení na akútne 

respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia (CHPO) každý týždeň v stredu 

alebo vo štvrtok, počas celého kalendárneho roka  na oddelenie epidemiológie RÚVZ so 

sídlom v Starej Ľubovni, na t. č. 4280128 alebo 4280125.  

 

Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde § 52 ods. (5) uvádza: 

„Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci sú povinní 

a) hlásiť úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 

výskyt prenosného ochorenia, podozrenie na prenosné ochorenie a nosičstvo 

choroboplodných mikroorganizmov podľa zoznamu uvedeného v prílohe č. 5 a v rozsahu, 

ktorý je uvedený v prílohách č. 6 až 8; táto povinnosť sa vzťahuje aj na laboratóriá klinickej 

mikrobiológie“. 

 

 Pre všetkých hlásiacich je možnosť využiť hlásenie ARO priamo do EPIS-u 

(informačného systému na hlásenie prenosných ochorení), ktorý je voľne dostupný na 

internete registrovaným užívateľom. V prípade Vášho záujmu o túto formu hlásenia 

kontaktujte oddelenie epidemiológie. 
 

 

Za správnosť: Mgr. Zahorjanová       

 

 

Príloha: 1 

 

 
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 Fax E-mail Internet  IČO 

+421-52/428 01 15 +421-52/432 4 1 70 sl.zahorjanova@uvzsr.sk www.vzsl.sk 17335451 
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Príloha č.1 

     

 

 


