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Metodický  list č. 8/2021 

 

 

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

 

Ochorenie júl 

 2020 

júl 

 2021 

Salmonelová enteritída 4 2 

Šigelóza 1 - 

Kampylobakteriálna enteritída 5 6 

Iné hnačkové ochorenia 19 22 

Pertussis, parapertussis 4 - 

VHA, VHB, VHC, nosič VHB 1 - 

Varicella - 12 

Zoster bez komplikácie 4 1 

Septikémie - - 

Meningitídy - - 

Nešpecifikovaná askarióza - 1 

Pedikulóza 2 - 

Scabies – Svrab 6 - 

Flegmóna – celulitída 1 - 

Pneumónia vyvolaná RS vírusom - 1 

Potvrdená infekcia COVID-19  - 3 

Potvrdená infekcia COVID-19 antigénovým testom - 2 

Podozrenie z infekcie COVID-19 - 1 

Kontakt alebo ohrozenie besnotou 1 - 

Nozokomiálne nákazy 6 4 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia 619 774 

 

Komentár: 
 

     V mesiaci júl  2021  sme v  porovnaní  s  rovnakým  obdobím  roka  2020 zaznamenali 

zvýšený výskyt kampylobakteriózy, iných hnačkových ochorení, varicelly, akútnych 

respiračných ochorení a potvrdenej infekcie COVID-19. Pokles evidujeme u salmonelózy, 
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zoster bez komplikácie a nozokomiálnych nákaz. Ostatné prenosné ochorenia sa vyskytli 

sporadicky, alebo na rovnakej úrovni predchádzajúceho  roka. 
 

A 02.0 - Salmonelová enteritída – hlásené 2 prípady: ochorenie u 10 mesačného dieťaťa, 

nízky hygienický štandard, nehospitalizované, koinfekcia s campylobacterom, faktor prenosu 

nezistený. Ďalšie ochorenie u 7 mesačného dieťaťa, nehospitalizované, dieťa na umelej 

mliečnej výžive a prikrmované, pravdepodobný faktor prenosu bolo varené kuracie mäso. V 

obidvoch prípadoch laboratórne potvrdená Salmonella enteritidis. Protiepidemické opatrenia 

v ohniskách nákazy boli vykonané. 
 

A 04.5 - Kampylobakteriálna enteritída – hlásených 6 prípadov ochorenia: 3 sporadické 

prípady u detí (2 až 10 mesačné) s nízkym hygienickým štandardom v domácnosti z obce 

Lomnička, nehospitalizované, v jednom prípade koinfekcia so Salmonellou. Ďalšie ochorenia 

sme zaznamenali u detí 2 a 8 ročných a 57 ročnej ženy, ochorenia si nevyžiadali 

hospitalizáciu. Faktor prenosu nezistený, vo všetkých prípadoch laboratórne potvrdený  

Campylobacter jejuni. Protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy boli vykonané. 
 

Iné hnačkové ochorenia spolu 22: 
 

A 04.8 - Iné špecifikované bakteriálne infekcie – 6 prípadov gastroenteritídy u detí 

(2 mesačné až 8 ročné), hospitalizované na detskom odd. Ľubovnianskej nemocnice, 

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

pneumoniae a 4 krát Citrobakter freundii. 
 

A 08.0 – Rotavírusová enteritída – 6 prípadov ochorenia u 0 až 12 ročných detí, 

hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o., proti rotavírusom neočkované.   
 

A 08.1 – Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk – 3 ochorenia u 0 až 

1 ročných detí, z toho v dvoch prípadoch hospitalizácia na detskom odd. ĽN, n. o.. 
 

A 08.2 - Adenovírusová enteritída – ochorenie u 2 ročného dieťaťa, nehospitalizované. 
 

A 09 - Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu – 6 prípadov u deti 

(0 až 16 ročné), hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o., TR a stolica na vírusy 

negat.. 
 

 

B 01.9 - Varicella bez komplikácie – 12 prípadov ochorenia, z toho 9 ochorení u deti 

predškolského veku, 2 ochorenia u deti školského veku a 1 ochorenie u 25 ročnej študentky 

VŠ. 
 

B 02.9 - 1 Zoster bez komplikácie – ochorenie u 57 ročnej ženy. 
 

B 77.9 - Nešpecifikovaná askarióza – ochorenie u 2 ročného dieťaťa (nízky hygienický 

štandard), hospitalizované na detskom odd. ĽN, n. o..  
 

J 12.1 – Pneumónia vyvolaná RS vírusom – ochorenie u 3 ročného dieťaťa, hospitalizované 

na detskom odd. ĽN, n. o. s dg J 04.0. 
 

U 07.1 - Potvrdená infekcia COVID 19 –  hlásené 3 prípady (2 muži, 1 žena), ochorenia si 

nevyžiadali hospitalizáciu. Zaznamenali sme 1 importovanú  nákazu z Nemecka. Výskyt 

ochorenia podľa obcí: 1 Plaveč, 2 Stará Ľubovňa. V dvoch prípadoch boli sekvenáciou 

idnetifikované delta varianty. 
 

U 07.11 - Potvrdená infekcia COVID-19 antigénovým testom – hlásené 2 prípady u mužov 

s klinickými príznakmi. Výskyt ochorenia podľa obcí: 2 Stará Ľubovňa. 
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U 07.2 - Podozrenie z infekcie COVID-19 – 1 prípad u 41 ročného muža, bez klinických 

príznakov, absolvoval antigénový test pred prácou do zahraničia s pozitívnym výsledkom, 

následne RT PCR test negatívny. 

 

NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY (NN) – ĽN, n. o.: 4 
 

Interné odd.:  

A 04.7 -  Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 
 

Detské odd.: 

A 080 –  Rotavírusová enteritída 
 

OAIM:  

J 15.0 –  Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae 
 

Chirurgické odd.: 

T 81.4 - Infekcia po výkone 

 

Akútne respiračné ochorenia a chrípke podobné ochorenia: 
 

Spolu bolo  hlásených 774 akútnych  respiračných  ochorení  (index: júl/jún 0,32; celková 

chorobnosť 1765,5/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto mesiaci). 

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných.  

 

 

 
 

  

II. Laboratória potvrdili ďalších 72 nových prípadov delta variantu 

 
     Na Slovensku bolo rutinným sekvenovaním potvrdených ďalších 72 nových výskytov 

delta variantu SARS-CoV-2. Väčšinu prípadov, teda 63%, tvoril import zo zahraničia (krajiny 

EU aj mimo  nej, vrátane obľúbených turistických destinácií). Ďalej išlo o úzke kontakty 

týchto osôb a vyskytli sa aj prípady bez cestovateľskej anamnézy. Delta variant sa potvrdil 

prevažne u neočkovaných ľudí. 
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     Najúčinnejšou ochranou proti COVID-19 je očkovanie. Dôležité je rešpektovať 

nastavené opatrenia na hraniciach aj vo vnútri krajiny. Treba tiež dodržiavať najnákladnejšie 

preventívne pravidlá – prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie odstupu od iných ľudí 

a dôsledná hygiena rúk. 

 

 

III. Prehľad pozitívnych prípadov COVID-19 medzi zaočkovanými osobami 

k 31.7.2021 

 
     Od 1. januára 2021, kedy sa začalo očkovať proti COVID-19, do konca júla ochorelo 

a bolo pozitívnych celkom 464 475 osôb. Z toho počtu malo v anamnéze očkovanie celkom 

9 181 osôb, čiže 1,95%. 

     Prvou dávkou bolo očkovaných 6 953 osôb, t.j. 1,5%, druhou dávkou 2 084 pozitívnych 

osôb, t.j. 0,45%. Pri 144 prípadoch (0,03%) bol počet dávok nezistený. 

 

     Prvou dávkou očkovania proti COVID-19 bolo zaočkovaných celkom 2 207 977 osôb. 

V tejto skupine sa zaznamenalo celkom 6 953 prípadov ochorení, t. j. u 0,32% očkovaných 

prvou dávkou. 

 

          Druhou dávkou očkovania proti COVID-19 bolo zaočkovaných celkom 1 970 254 

osôb. V tejto skupine sa zaznamenalo celkom 2 084 prípadov ochorení, t. j. u 0,11% 

očkovaných prvou dávkou. V 213 prípadov nebol počet dávok udaný. Deväť osôb bolo 

pozitívnych po podaní jednodávkovej vakcíny. 

 

     „Ak zoberieme do úvahy len ochorenia u tých, ktorí majú odstup od druhého očkovania 

viac ako 14 dní, a po podaní jednodávkovej vakcíny, teda tých, u ktorých sa očakáva 

najvyššia efektivita ochrany, takýchto prípadov bolo celkom 1 229, čiže  0,09%,“ zdôraznila 

doc. MUDr. Mária Avdičová PhD. 

 

     Na Slovensku už dominuje delta variant a počet pozitívnych prípadov pozvoľna rastie. Je 

dôležité, aby sme sa chránili všetkými dostupnými spôsobmi. Najefektívnejšou ochranou 

pred ochorením COVID-19, ale aj pred ťažkým priebehom a hospitalizáciou, je 

očkovanie, ktoré je v súčasnosti dostupné pre každého. 

 

 

 

 

 

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 
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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 
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