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REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 

 

Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci jún 2019 

 

 

I. ČREVNÉ  NÁKAZY 

A 02 Vylučovanie salmonel – 1 ochorenie 

Rodinný výskyt v obci Malý Horeš:  Etiologický agens: 1x Salmonella enteritidis 

 

A 02.0 Salmonelová enteritída –   10 ochorení 

Hlásených bolo 10 ochorení, z ktorých boli 4 prípady v epidemiologickej súvislosti. Ochorenia 

sa vyskytli u 4 žien a 6 mužov v týchto vekových kategóriách: 1-4 r.: 2, 5-9 r.: 3, 20-24 r.: 1, 25-

34 r.: 2, 35-44 r.: 1, 45-54 r.: 1. 

Sporadické prípady: Etiologický agens: 5x Salmonella enteritidis, 1x Salmonella bližšie 

neurčená. 

Rodinný výskyt: Etiologiký agens: 2x Salmonella enteritidis, 1x Salmonella bližšie neurčená, 1x 

materiál neodobratý 

 

A 02.9 Nešpecifikované salmonelové infekcie – 1 ochorenie 

Hlásený bol 1 prípad z rodinnej epidémie. Ochorenie sa vyskytlo u 23 ročného muža z obce Rad. 

Materiál neodobratý, prípad klasifikovaný ako pravdepodobný na základe klinických príznakov.  

 

A 03.1 Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri  –  3 ochorenia 

Ochorenia sa vyskytli u 3 detí (dievčat) vo vekovej kategórii: 1-4 r.: 3. 

Sporadický prípad: Etiologický agens: 3x Shigella flexneri 

 

A 03.3 Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei  –  3 ochorenia 

Ochorenia sa vyskytli u 2 žien 41 ročnej a 45 ročnej a u 1 muža vo veku 20 rokov, z toho 2 

prípady boli hlásené v rodinnej epidémii. 

Sporadický prípad: Etiologický agens: 1x Shigella sonnei, 

Rodinný výskyt: Etiologický agens: 1x Shigella sonnei, 1x materiál neodobratý  

 

A 04.5 Kampylobakteriálna enteritída  –  37 ochorení 

Ochorenia sa vyskytli u 18 mužov a 19 žien v týchto vekových kategóriách: 0 r.: 3, 1-4 r.: 11, 5-9 

r.: 2, 10-14 r.: 6, 15-19 r.: 1, 20-24 r.: 3, 25-34 r.: 2, 35-44 r.: 5, 45-54 r.: 1, 55-64 r.: 2, 65 r.: 1. 

Hlásených bolo spolu 16 sporadických prípadov a 21 prípadov sa vyskytlo v rodinných 

epidémiách. 

Sporadické prípady: Etiologický agens: 13x Campylobacter jejuni, 3x Campylobacter coli 

Rodinný výskyt: Etiologický agens: 6x Campylobecter jejuni,, 1x Campylobacter coli, 3x 

materiál neodobratý, 14 x prípad nepotvrdený 

 

A 08.0 Rotavírusová enteritída -  2 ochorenia 

Hlásené boli 2 sporadické  prípady. Ochorenia sa vyskytli u 2 chlapcov vo vekovej skupine 1-4 

ročných a to: 1 ročného chlapca a 2 ročného chlapca. 

Sporadické prípady: Etiologický agens: 2x Rotavírus  

 

A 08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk – 2 ochorenia 

Hlásené boli 2 prípady v rodinnom výskyte, a to u  4 mesačného dievčatka a 72 ročnej ženy        

z obce Viničky.  
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Rodinný výskyt: Etiologický agens: 1x Norovírus, 1x materiál neodobratý 

 

A 08.2 Adenovírusová enteritída – 3 ochorenia 

Hlásené boli 3 sporadické ochorenia, a to u 9 mesačného chlapca, 5 ročného dievčaťa a 7 

ročného dievčaťa.  

Sporadické prípady: Etiologický agens: 3x Adenovírus.   

 

A 09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu -  1 ochorenie 

Bol hlásený 1 sporadický  prípad u 33 - ročného muža z obce Parchovany. Materiál neodobratý, 

prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických príznakov. 

 

HELMINTÓZY 

 

A 07.1 Giardióza (lambliáza) – 1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 1 ročného dievčaťa z obce Sečovce, z prostredia nízkeho hygienického 

štandardu. 

 

B 77.0 Askarióza s črevnými komplikáciami – 4 ochorenia 

Ochorenia hlásené u 3 chlapcov a 1 dievčaťa z prostredia nízkeho hygienického štandardu vo 

vekovej skupine: 1-4 r.: 2, 5-9 r.: 1, 10-14 r.: 1. 

 

B 80 Enterobióza – mrle, Oxyuriáza – 2 ochorenia 

Ochorenie bolo hlásené u 2 ročného chlapca a 5 ročného dievčaťa z obce Cejkov.  

 

II. VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY  

 

Z 22.5 Nosič vírusovej hepatitídy B – 2 prípady 

Ochorenia boli hlásené u 2 mužov vo veku 35 rokov. 

 

III. VZDUŠNÉ NÁKAZY 

 

A15.1 Tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou – 1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 80 ročnej ženy z obce Vojčice.  

Etiologický agens: Mycobacterium tuberculosis.  

 

A 37.0 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis – 2 ochorenia 

Ochorenie hlásené u 86-ročnej ženy, 48 – ročnej ženy a 75 – ročnej ženy.  

Etiologický agens:  2x Bordetella pertussis, 1x prípad nepotvrdený  

 

B 01.9 Varicella bez komplikácie - 63 prípadov 

Ochorenia boli hlásené u 34 chlapcov a 29 dievčat v týchto vekových kategóriách: 0 r.: 1, 1-4 r.: 24, 

5-9 r.: 26, 10-14 r.: 7, 15-19 r.: 3, 20-24 r.: 1, 25-34 r.: 1. 

 

B 02.9 Zoster bez komplikácie – 3 prípady 
 

Ochorenia boli hlásené u 2 žien vo veku 40 rokov a 56 rokov a u 56 ročného muža. 

 

Akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia CHPO 

 Hlásených bolo 2 066  ochorení, chorobnosť 1 951,59/100 000 obyv. 

 Oproti mesiacu máj 2019 došlo k zníženiu ochorení o 77,49 %. 
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J 04.0 Akútny zápal hrtana -  1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 73-ročnej ženy, laboratórne potvrdená Klebsiella pneumoniae. Ochorenie 

hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

J 04.2 Akútny zápal hrtana a priedušnice -  1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 83-tročnej ženy, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických 

príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

J 15.0 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas – 1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 82-ročného muža, laboratórne potvrdená Klebsiella pneumoniae, 

Streptococcus viridans a Neisseria pharyngis. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

J 15.8 Iná bakteriálna pneumónia – 1 ochoreni 

Ochorenie hlásené u 82-ročného muža, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických 

príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

J 18.0 Bližšie neurčená penumónia – 5 ochorení 

 Ochorenie hlásené u 79-ročného muža, prípad klasifikovaný ako možný na základe 

klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

 Ochorenie hlásené u 52-ročného muža, prípad klasifikovaný ako možný na základe 

klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

 Ochorenie hlásené u 69-ročnej ženy, prípad klasifikovaný ako možný na základe 

klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

 Ochorenie hlásené u 73-ročného muža, prípad klasifikovaný ako možný na základe 

klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

 Ochorenie hlásené u 83-ročnej polymorbídnej ženy, prípad klasifikovaný ako možný na 

základe klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

J 20.8 Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami – 1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 84 ročnej ženy, laboratórne potvrdený Staphylococcus aureus. Ochorenie 

hlásené ako nozokomiálna nákaza. 
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IV. ZOONÓZY  

Neboli hlásené. 

 

V. NEUROINFEKCIE  

 

A 39.0 Meningokoková meningitída (G01*) – 1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 9 ročného dieťaťa (chlapec) z obce Hraň.  

 

A 92.0 Vírusová choroba Chikungunya - 1 ochorenie 

Možné ochorenie hlásené u 36-ročného muža z obce Leles.  

 

VI. OCHORENIA KOŽE A SLIZNÍC 
 

 

A 51.5  Latentný včasný syfilis - 4 ochorenia 

Ochorenia hlásené u 2 mužov vo veku: 24 a 26 a u 2 žien vo veku:  16 a 17 rokov z mesta 

Trebišov.  

 

B 86 Svrab – scabies – 1 ochorenie 

Ochorenie sa vyskytlo u 46 ročnej ženy z Kráľovského Chlmca. 

 

VII. OSTATNÉ NÁKAZY 

 

Septikémie a NN 

 

A 41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus -  1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 69 ročného muža, laboratórne potvrdený Staphylococcus aureus.  

 

A 41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi – 6 ochorení 

 Ochorenie hlásené u 31-ročného muža, laboratórne potvrdený Staphylococcus 

haemolyticus. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 Ochorenie hlásené u 52 ročnej ženy, laboratórne potvrdený Staphylococcus hominis. 

 Ochorenie hlásené u 74-ročného muža, laboratórne potvrdený Staphylococcus hominis. 

 Ochorenie hlásené u 65-ročného muža, laboratórne potvrdený Staphylococcus sp. 

koaguláza negat. 

 Ochorenie hlásené u 75-ročnej ženy, laboratórne potvrdený Staphylococcus sp. koaguláza 

negat. 

 Ochorenie hlásené u 3-ročného dieťaťa, laboratórne potvrdený Staphylococcus hominis.  

 

A 41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami -  4 ochorenia 

 Ochorenie hlásené u 78-ročnej ženy, laboratórne potvrdený Escherichia coli. Ochorenie 

hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 Ochorenie hlásené u 68-ročnej ženy, laboratórne potvrdený Escherichia coli. 

 Ochorenie hlásené u 79 - ročnej ženy, laboratórne potvrdený Escherichia coli. 

 Ochorenie hlásené 61-ročného muža, laboratórne potvrdený Acinetobacter species. 

Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 
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I 80.0 Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín  - 1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 48-ročnej ženy, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických 

príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

N 30.0 Akútna cystitída - 2 ochorenia 

 Ochorenie hlásené u 52-ročnej ženy, prípad klasifikovaný ako možný na základe 

klinických  príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 Ochorenie hlásené u 65-ročnej ženy, prípad klasifikovaný ako možný na základe 

klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

N 30.9 Nešpecifikovaná cystitída - 1 ochorenie  

Ochorenie hlásené u 63-ročného muža, laboratórne potvrdený Escherichia coli. Ochorenie 

hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

P 39.9 Nešpecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu - 1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 1-dňového dieťaťa (dievča), prípad klasifikovaný ako možný na základe 

klinických príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

R 50.9 Bližšie neurčená horúčka - 1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 55-ročného muža, prípad klasifikovaný ako možný na základe klinických 

príznakov. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

T 81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde - 1 ochorenie 

Ochorenie hlásené u 75-ročného muža, laboratórne potvrdený Klebsiella pneumoniae. Ochorenie 

hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 

 

 

       MUDr. Terézia Konevičová, MPH 

       regionálna hygienička 


