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

Epidemiologická situácia za mesiac JANUÁR je charakterizovaná:
 výskytom: črevných ochorení, vírusovej meningitídy, toxoplazmózy, NN, akútnej
hepatitídy B, tuberkulózy
 nulovým výskytom: prenosných pohlavných ochorení
ČREVNÉ INFEKČNÉ CHOROBY /A00 – A09/:
A02 - salmonelová enteritída: Spolu hlásených 10 ochorení.
MICHALOVCE: Hlásených 8 ochorení, z toho v 2 prípadoch hlásená mimočrevná
izolácia „z moča“.
Výskyt podľa vekových skupín: 1-4 roč.- 2 prípady; 5-9 roč. – 1 prípad; 20-24 roč. – 1 prípad;
25-34 roč. - 2 prípady; 55-64 roč. – 1 prípad; 65 + roč. – 1 prípad.
Rozdelenie podľa obcí: Michalovce – 2 prípady; Pavlovce nad Uhom – 3 prípady; Rakovec nad
Ondavou - 1 prípad; Tušická Nová Ves – 1 prípad; Zalužice – 1 prípad.
Výskyt ochorení: sporadický
rodinný (1x2 prípady)
Rodinný výskyt: Pavlovce nad Uhom – 2 prípady.
Z celkového počtu 7 exponovaných ochoreli 2 osoby, u ktorých bola potvrdená salmonelová
enteritída ( Salmonella infantis):
- 2 ročné dieťa, mimo kolektív
- 62 ročná dôchodkyňa – mimočrevná izolácia z moča
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Mimočrevná izolácia: 2 prípady
 27 ročná zamestnaná žena, bytom Michalovce
- Prvé príznaky ochorenia: 5.1.2018
- 12.1.2018 – návšteva lekára prvého kontaktu pre bolesti pri močení
- 12.1 – 15.1.2018 – moč – Salmonella agona
- 17.1.2018 - VR- negat
 62 ročná dôchodkyňa, bytom Pavlovce nad Uhom
- Od 1.1. do 6.1.2018 cestou RLP hospitalizovaná na internom oddelení NsP Š Kukuru
Michalovce, a.s. pre celkovú slabosť, febrility TT 38,5 ºC, bolesti brucha, DM 2.typu so
zhoršenou kompenzáciou, s miernou acidózou v úvode, ICHS
- 2.1.- 4.1.2018 – moč – Salmonella infantis
- 8.1.2018 – VR - negat


pravdepodobný faktor prenosu: vajcia: domáce – 2x; výrobky z vajec – 1x; bravčové mäso
– 1x; lahôdkarske výrobky – 1x; zmiešaná strava – 1x; neznámy – 2x.



etiolog. agens- Salm. enteritidis – 3x
Salm. bareilly – 1x
Salm. agona – 1x
Salm. infantis – 2x
Salm. enterica – 1x

SOBRANCE: Hlásené 2 ochorenia:
- 12 ročný študent 8.ročného gymnázia, bytom Sobrance
- 22 ročný študent VŠ, bytom Sobrance



pravdepodobný faktor prenosu: vajcia domáce – 1x; kuracie mäso – 1x.
etiolog. agens- Salm. enteritidis – 1x
Salm. bareilly – 1x

A04.5 – kampylobakteriálna enteritída:
MICHALOVCE: Hlásených 8 sporadických ochorení v rôznych vekových skupinách.
Vekové skupiny: 0 roč. – 2 prípady; 1-4 roč. – 2 prípady; 5-9 roč. – 1 prípad; 15-19 roč. –
1 prípad; 45-54 roč. – 2 prípady.
Výskyt podľa obcí: Michalovce – 2 prípady; Čičarovce – 1 prípad; Hažín – 1 prípad; Sliepkovce
– 1 prípad; Veľké Kapušany - 3 prípady.



pravdepodobný faktor prenosu: kuracie mäso – 4x; vajcia domáce – 1x; mliečne
výrobky – 1x; lahôdkarske výrobky – 1x; ovocie – 1x.
etiolog. agens: Campylobacter jejuni -8x
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A04.6 – enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica:
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 30 ročného zamestnaného muža, bytom Michalovce.
 pravdepodobný faktor prenosu: domáce klobásy – konzumácia domácej tepelne
neupravenej klobásy
 etiolog. agens: klinicky a laboratórne - Yersina enterocolitica, serovar 3
A04.7 – enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: Spolu hlásené 2 ochorenia.
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 85 ročnej ženy hospitalizovanej na internom oddelení
NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. - viď NN.
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 80 ročnej ženy, bytom Nižná Rybnica.
- 26.1.2018 privezená cestou RZP na urgentný príjem pre bolesti brucha, riedke stolice,
nechutenstvo a následne prijatá na hospitalizáciu na Infekčné odd. NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s
- vykonaný odber stolice s pozit výsledkom na CDI + toxín A+B.
- nasadená ATB liečba + rehydratácia, oligoanurická terapia pre zhoršenie zdravotného stavu
(pretrvávajúca anuria, hypotenzia)
 rizikový faktor: dlhodobá ATB liečba
 etiolog. agens: Clostridium difficile GDH – pozit
toxín A,B – pozit
A08.0 – rotavírusová enteritída:
MICHALOVCE: Hlásených 7 sporadických ochorení u neočkovaných osôb.
Vekové skupiny:0 roč.– 2 prípady; 1-4 roč.– 2 prípady; 5-9 roč.–1 prípad; 15-19 roč.– 1 prípad;
25-34 roč. – 1 prípad .
Výskyt podľa obcí: Michalovce - 4 prípady; Horovce - 1 prípad; Laškovce – 1 prípad; Pavlovce
nad Uhom – 1 prípad.
 ochorenie potvrdené: klinicky a laboratórne - rotavírus pozit – 7x
A08.1 – akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk: Spolu hlásené 2
ochorenia.
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 7 ročného dieťaťa, bytom Pozdišovce.
 ochorenia potvrdené: klinicky a laboratórne - norovírus pozit
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 0 ročného dieťaťa, bytom Záhor.
 ochorenia potvrdené: klinicky a laboratórne - norovírus pozit
A08.2 – adenovírusová enteritída:
MICHALOVCE: Hlásené 4 ochorenia: veková skupina 0 ročných - 3 prípady; veková skupina
15-19 ročných - 1 prípad.
Rozdelenie podľa obcí: Michalovce – 3 prípady; Laškovce – 1 prípad.
 ochorenia potvrdené: klinicky a laboratórne - adenovírus pozit - 4x
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TUBERKULÓZA /A15-A19/
A15.1 – Tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 20 ročného zamestnaného muža, bytom Ložín.
- 24.10.2017 ošetrený na ambulancii prvého kontaktu pre kašeľ, bolesti hrdla (Th: Rovamycin)
- 31.10207 pre pretrvávajúci kašeľ a vysoké teploty odoslaný na pľúcnu ambulanciu
- rodinné kontakty vyšetrené ( 22 kontaktov); kontakty na pracovisku (2 kontakty)
t.č. nevyšetrené
Očkovanie proti TBC: 16.5.1997 BCG vakcína
 ochorenia potvrdené: klinicky
kultivačne (spútum) – Mycobacterium tuberculosis
na základe pozit. RTG nálezu
INÉ BAKTERIÁLNE CHOROBY /A30-A49/
A41.1 – septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:
MICHALOVCE: Hlásené 2 ochorenia, z toho 1 ako NN (viď NN).
 72 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. – NN
 73 ročná žena , bytom Horovce.
Pacientka prijatá dňa 3.1.2018 na interné oddelenie NsP Trebišov a.s. cestou OCP NsP Trebišov
a.s. za účelom dif. dg. anemického syndrómu. Udáva slabosť, je spavá, pretrvávajú subfebrility
do 37,8°C. V rámci skríningového vyšetrenia odobratá aj HK s pozitívnym laboratórnym
výsledkom.
3.1. – 8.1.2018 – HK – Staphylococcus epidermidis
A41.5 – septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami:
MICHALOVCE: Hlásené 3 ochorenia, z toho 2 NN ( viď NN)
 36 ročný muž hospitalizovaný na internom odd. NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. – NN
 68 ročná žena hospitalizovaná na internom odd. NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. - NN
 73 ročný muž, bytom Michalovce.
Pacient prijatý na OAMIS NsP Trebišov a.s. dňa 1.1.2018 s poruchou vedomia, rozvrat
vnútorného prostredia, dehydratáciu, pre pretrvávanie zvýšených zápalových parametrov
odobratá HK s pozit. výsledkom.
4.1. – 8.1.2018 – HK – Klebsiella pneumoniae
VÍRUSOVÉ INFEKCIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU /A80-A89/
A87.9 – nešpecifikovaná vírusová meningitída:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie:
 44 ročná zamestnaná žena, bytom Veľké Kapušany
- Prvé príznaky ochorenia: 22.1.2018
- 29.1.2018 hospitalizovaná na infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. cestou
neurológa pre bolesti hlavy za účelom vylúčenia meningitídy.
- Príznaky ochorenia: bolesti hlavy, TT 38,5 ºC, svetloplachosť, nauzea bez vomitu,
vertigo, slabosť, schvátenosť, šija oponuje v poslednej fáze
 ochorenie potvrdené : klinicky a biochemicky
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VÍRUSOVÉ INFEKCIE CHARAKTERIZOVANÉ LÉZIAMI KOŽE A SLIZNICE
/B00 – B09/
B01 – varicella: Spolu hlásených 29 ochorení.
MICHALOVCE: Hlásených 28 ochorení.
Veková skupina: 0 roč. – 1 prípad; 1-4 roč. - 14 prípadov; 5-9 roč. – 9 prípadov; 10-14 roč. – 3
prípady; 15-19 roč. – 1 prípad.
Výskyt podľa obcí: Michalovce – 9 prípadov; Jastrabie pri Michalovciach - 1 prípad;
Kapušianske Kľačany – 3 prípady; Krásnovce – 2 prípady; Lastomír – 1 prípad; Lúčky – 3
prípady; Markovce – 4 prípady; Sliepkovce – 1 prípad; Suché – 1 prípad; Šamudovce – 1 prípad;
Trhovište – 1 prípad; Vrbnica – 1 prípad.
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 1 ročného dieťaťa, bytom Tašuľa.
B02 – herpes zoster:
MICHALOVCE: Hlásené 2 sporadické ochorenia.
Veková skupina: 45-54 roč. – 1 prípad; 55-64 roč. - 1 prípad.
Výskyt podľa obcí: Michalovce – 1 prípad; Ruská – 1 prípad.
VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA /B15-B19/
B16.9 – akútna hepatitída bez agensu delta a bez pečeňovej kómy:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie u 41 ročného neočkovaného muža, bytom Veľké
Kapušany.
Priebeh ochorenia: tmavý moč, ikterus, svrbenie kože, zvracanie, bez TT, v úvode udáva aj
hnačku
Epid. anamnéza na parenterálne zákroky: negat
Rodinná anamnéza: manželka vyšetrená, HbsAg negatívna
 ochorenie potvrdené : klinicky a serologicky
HbsAg – negat; anti Hbc IgM – pozit; anti Hbc total – pozit; anti Hbe - pozit
PROTOZOÁRNE CHOROBY /B50-B64/
B58.9 – nešpecifikovaná toxoplazmóza:
MICHALOVCE: Hlásené 1 ochorenie uzlinovej formy u 4 ročného dieťaťa, mimo kolektív,
bytom Zalužice.
Príznaky ochorenia: zväčšenie lymfatických uzlín na krku, TT do 40 ºC.
Mechanizmus prenosu: kontakt so zvieraťom – domáce ( pes, mačka )
Faktor prenosu: výlučky zvierat/ stolica
Ochorenie potvrdené:
- klinicky
- serologicky – Toxoplasma gondii
IgM – pozit; IgG – pozit; KFR – 1:256; IgA – pozit; IgE - pozit
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HELMINTÓZY /B65-B83/
B77.0 – askarióza s črevnými komplikáciami:
SOBRANCE: Hlásené 1 ochorenie u 11 ročnej žiačky ZŠ, bytom Trhovište, žijúcej
v neštandardných hygienických podmienkach bývania a stravovania.
 ochorenia potvrdené: klinicky a mikroskopicky – Ascaris lumbricoides
ZAVŠIVENIE- PEDIKULÓZA, SVRAB – AKARIÓZA A INÉ ZAMORENIE /B85-B89/
B86 – svrab – scabies:
MICHALOVCE: Za mesiac január 2018 hlásených 11 ochorení na svrab, z toho 10 ochorení
hlásených z obce Iňačovce ( ZŠ Iňačovce - 6 prípadov).
Rozdelenie poľa vekových skupín: 1-4 roč. – 2 prípady; 5-9 roč. – 5 prípadov; 10-14 roč. –
3 prípady; 15-19 roč. – 1 prípad.
Rozdelenie podľa obcí: Iňačovce - 10 prípadov; Lastomír – 1 prípad.
CHRÍPKA A CHRÍPKE PODOBNÉ ARO
J 11– chrípka a jej podobné ochorenia – Spolu hlásených 6689 ARO, z toho 764
CHPO a 209 komplikácií.
Chrípková aktivita – II. stupeň –sporadický výskyt
MICHALOVCE:

Michalovce

Hlásených 5163 ochorení, z toho 508 CHPO, komplikácie – 105.
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V súvislosti s chrípkou a chrípke podobným ochoreniam za mesiac január 2018 v okrese
Michalovce bol prerušený výchovno - vzdelávací proces v 5 zariadeniach:
- MŠ Strážske
- MŠ Veľké Slemence
- ZŠ Školská 2, Michalovce
- ZŠ Švermu 6, Michalovce
- ZŠ Zemplínska Široká
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SOBRANCE: Hlásených 1526 ochorení, z toho 256 CHPO, komplikácie – 104 .
Chrípková aktivita –II. stupeň – sporadický výskyt

Sobrance
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V súvislosti s chrípkou a chrípke podobným ochoreniam za mesiac január 2018 v okrese
Sobrance bol prerušený výchovno - vzdelávací proces v 7 zariadeniach:
- MŠ Krčava
- MŠ Porúbka
- ZŠ Bežovce
- ZŠ Úbrež + predĺženie
- ZŠ Porúbka
- ZŠ Krčava
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NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY:
-

Spolu hlásených 12 NN.

A04.7 – enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile: 1
Oddelenie

počet

Oddelenie
vnútorného 1
lekárstva (interné)
(85 roč. žena)

lab. výsledok
CDI pozit + toxín A,B pozit

A41.1 – septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi:1

72 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: I50.9 - bližšie neurčené srdcové zlyhanie
- 4.12.2017 prijatý na OAaIM, následne ako susp. akútny IM transportovaný do
VÚSCH Košice
- 6.12. 2017 opäť preložený na OAaIM, kde nasadená 2-kombinácia ATB, vzhľadom k
predpokladanému dlhodobému weaningu 8.12.2017 realizácia PDT
- na 6. deň hospitalizácie elevácia zápalových parametrov
- 11.12.2017 – HK – Staphylococcus hominis
A41.5 – septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami:2

36 ročný muž hospitalizovaný na internom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: C62.9 – semenník bez špecifikácie
- prijatý pre postupné zhoršovanie zdravotného stavu - v popredí dýchavica, pocit
plného brucha, chudnutie, opuchy DK
- 24.12.2017 vzostup CRP, výstup TT 39,1 ºC
- 24.12.2017 – HK – Morganella morgani
Predĺženie hospitalizácie v dôsledku NN: 2 dni
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68 ročná žena hospitalizovaná na internom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: K30 – dyspepsia
- pacientka prijatá pre dyspeptický a anemický sy.
- 28.12. dochádza k výstupu teploty TT 37,8 º C s triaškou, sprievodne s nauzeou až
zvracaním
- 28.12.2017 – HK – Acinetobacter nešp.
Predĺženie hospitalizácie v dôsledku NN: 3 dni
A41.8 – iná špecifikovaná septikémia:2

73 ročný muž hospitalizovaný na internom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: N17 – akútne zlyhanie obličiek
- na10. deň hospitalizácie zdravotný stav pacienta komplikovaný febrilitami
(TT do 39,4 º C)
- 14.12.2017 – HK – E. coli


70 ročný muž hospitalizovaný na internom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: E11.7 – D.m. s mnohopočetnými komplikáciami
- Úmrtie - viď úmrtia

H10.9 – nešpecifikovaná konjuktivitída: 1
 7 mesačné dieťa hospitalizované na pediatrickom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce,
a.s. s Dg: J18 – zápal pľúc
- Lab. materiál - neodobratý
I80 – zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis:1
 32 ročná žena hospitalizovaná na infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: A08.0 – rotavírusová enteritída
- na 4. deň hospitalizácie zavedená i.v. kanyla do PHK, pozorovaný opuch,
začervenanie a bolesť, bez zvýšenej teploty a zvýšeného CRP
J15.0 – pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae:1
 72 ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg:
I50.9 – bližšie neurčené srdcové zlyhanie
- 4.12.2017 prijatý na OAaIM, následne ako susp. akútny IM transportovaný do
VÚUSCH Košice
- 6.12.2017 opäť preložený na OAaIM, kde nasadená 2-kombinácii ATB, vzhľadom k
predpokladanému dlhodobému weaningu 8.12.2017 realizácia PDT.
- 14.12.2017 – kanyla – Klebsiella pneumoniae
J15.2 – pneumónia vyvolaná Staphylococcus:1
 38ročný muž hospitalizovaný na oddelení OAaIM NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s Dg:
S40.2 – bližšie neurčená kóma
- pacient prijatý pre poruchu vedomia, približne na 3. deň hospitalizácie vzostup
zápalových parametrov, febrility, realizovaná PDT liečba.
- 13.12.2017 – kanyla – Staphylococcus aureus
Predĺženie hospitalizácie v dôsledku NN: 2 dni
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T81.3 – infekcia v mieste operačného výkonu:1
 57 ročný muž hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie NsP Š. Kukuru
Michalovce, a.s.s Dg: S82.3 – zlomenina dolného konca píšťaly
- 15.12.2017 v celkovej anestéze operačný výkon z 2 prístupov ORIF, rana sa
neuzatvára pre opuch, následne aplikovaný NPWT systém VAC, subfebrility
- 22.12.2017 – rana – Alcaligenes nešp.
Predĺženie hospitalizácie v dôsledku NN: 15 dní
T81.4 – infekcia po výkone nezatriedená inde: 1
 64 ročná žena hospitalizovaná na geriatrickom oddelení NsP Š. Kukuru, a.s. s Dg: E86 –
zníženie objemu telovej tekutiny - hypovolémia
- absces pravého stehna v hornej tretine, kde pacientka pociťovala bolesti lokálneho
charakteru na stehne
- 15.12.2017 - rana – Staphylococcus aureus, MRSA
ÚMRTIA:
- za mesiac január 2018 sme zaznamenali 1 úmrtie pravdepodobne na infekčnú dg.
A41.8 – iná špecifikovaná septikémia:

70 ročný muž hospitalizovaný na internom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.
s Dg: E11.7 – D.m. s mnohopočetnými komplikáciami
- od tretieho dňa pobytu u pacienta febrility do 39 ºC, CRP 206,13 mg/l, realizovaný
odber hemokultúry, nasadené ATB - Clindamycín 600 mg. V ďalšom priebehu
dochádza u pacienta k poruche vedomia, konzultovaný neurológ a infektológ. Pre
zhoršenie renálnych parametrov konzultovaný nefrológ s úpravou liečby. Napriek
liečbe stav pacienta progreduje, pretrvávajú febrility, ťažká hypotenzia napriek
vazopresorickej podpore, oligoanúria, ďalšie zhoršenie laboratórnych parametrov.
Dňa 12.1.2018 konštatovaný exitus letalis.
9.1.2018 – HK - Enterococcus
Pitva: nerobená
Diagnóza prvotnej príčiny smrti: R57 - iný šok
INÉ POZORUHODNÉ INFORMÁCIE :
1. Spolu hlásených 94 potvrdených a 11 nepotvrdených ohnísk.
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce v mesiaci január 2018
hlásila negatívnu správu vo výskyte zoonóz v okrese Michalovce.
3. Dňa 2.1.2018 bol zaslaný všetkým očkujúcim lekárom neštátnych zdravotníckych
zariadení v okrese Michalovce a Sobrance očkovací kalendár na rok 2018 pre pravidelné
povinné očkovanie detí a dospelých.
S pozdravom
MUDr. Janka Stašková, MPH
regionálna hygienička
Na vedomie:
Podľa rozdeľovníka
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Rozdeľovník:
1) Riaditeľstvo NsP Štefana Kukuru, Michalovce, a.s.
2) Riaditeľstvo Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o.
3) Riaditeľstvo Regionálnej nemocnice Sobrance, n.o.
4) Riaditeľstvo Polikliniky Veľké Kapušany, ul. Z. Fábryho 22, n.o.
5) RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1
6) Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce, ul. Sama Chalupku 22

