EPIDÉMIE
V MINULOSTI

EPIDÉMIE
V MINULOSTI
Ľudstvo oddávna trápili rôzne choroby
a epidémie. Raz za čas sa vyskytli aj rozsiahle
pandémie, ktoré sa rozšírili náhle a hromadne
na rozsiahlom území. Medzi najznámejšie patria
- mor, cholera a chrípka.



Mor v stredoveku
- spôsobovala baktéria Yersinia pestis - nazvaná po švajčiarskom
lekárovi Alexandrovi Yersinovi, ktorý ju objavil v roku 1894. Jej
prenášačom bola blcha pochádzajúca z Egypta, ktorá
parazitovala na potkanoch. Mor bol bubonický, zasahujúci
lymfatické uzliny alebo pľúcny, ak sa baktéria dostala do pľúc.
Mor sa šíril podobne ako chrípka kvapôčkami. Veľká epidémia
moru „čierna smrť“ bola rozšírená po celej Európe
v 14. storočí (1347 - 1352). Podľa
odhadov zomrelo asi 25 miliónov
ľudí - tretina obyvateľstva.

OBETE MORU V ROKU 1710 V MATRIKE
RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V PREŠOVE


Najviac trpeli obyvatelia vo väčších mestách, kde sa nákaza rýchlo šírila. V niektorých mestách klesol
počet obyvateľov až o tretinu. Aj obyvateľov Prešova postihli v rokoch 1679 a 1710 veľké morové
epidémie.

Mŕtvi na mor - záznam v matrike Prešova v r. 1710. (Fond Zbierka cirkevných matrík, kat. č. 863/7.)







Územie Slovenska
postihovali morové
epidémie takmer štyri
storočia.
Objavovali sa väčšinou
počas vojen a povstaní.
Posledná veľká morová
epidémia u nás bola v
rokoch 1709-1714.
V Štátnom archíve v
Prešove sú uložené rôzne
dokumenty k výskumu
epidémií v minulosti.
Napr.: Opustené
usadlosti v zemepanskom
súpise panstva
Michalovce v r. 1715:
(Fond Rod Stárai (Sztáray) z Michaloviec, inv. č. 172, No 2511)

SÚSOŠIE IMMACULATY V PREŠOVE






V severnej časti námestia
v Prešove dali v roku 1751
jezuiti postaviť barokové
súsošie Immaculaty. Na
trojdielnom podstavci sú
sochy svätcov - sv. Mikuláša
a sv. Jána Nepomuckého.
Dominantou je socha
Madony s dieťaťom,
korunou a žezlom.
Obyvateľov mesta malo
chrániť pred biedou
a utrpením.

CHOLERA


Tohto roku uplynie 190 rokov od vypuknutia
cholerovej epidémie na území Slovenska. Cholera
mala pôvod v Indii v zlých hygienických
podmienkach a do prvej polovice 19. storočia bola
pre strednú Európu neznámou chorobou. Do
Šarišskej stolice prenikla napriek úsiliu úradov
koncom júna 1831 z Haliče (dnes súčasť Poľska
a Ukrajiny). Do jesene sa prehnala po celom
Uhorsku a prenikla aj do ďalších európskych
krajín, Kanady i Spojených štátov amerických.
Napriek rôznym opatreniam si epidémia v Uhorsku
vyžiadala okolo 200 000 obetí.

CHOLERA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
Obyvatelia postihnutých obcí boli izolovaní,
nesmeli chodiť na trhy, za prácou, zbierať úrodu
z polí. Vo viacerých dedinách ľudia hladovali.
Cholere predchádzala veľká neúroda.
 40-dňová
karanténa bola zbytočná, lebo
inkubačná doba bola len 1-5 dní. Mŕtvych
pochovávali v noci, bez zvonenia, kňaza
i príbuzných.


Prvé správy
o úmrtí na
choleru v Dlhej
Lúke (súčasť
Bardejova),
29. jún 1831
(Fond Šarišská župa, admin. 18241849, inv. č. 7185, sign. 593.)



Cholera sa rýchlo
šírila kvôli slabej
hygiene.
V dedinách
a mestách nebola
kanalizácia.
V jednom dome sa
tlačilo viacero
osôb, často aj
s domácimi
zvieratami.
Priebeh choroby
bol spočiatku
prudký, zomierala
vyše polovica
nakazených.

Obete cholery v Bardejove v matrike rímskokatolíckej cirkvi, júl 1831
(Fond Zbierka cirkevných matrík, kat. č. 26.)





Brožúra Pokyny k poznaniu a liečeniu cholery
získané zo skúseností Dr. A. L. Köstlera, 1831
(Fond Šarišská župa, admin. 1824-1849, inv. č. 7419, sign. 958.)

Choleru spôsobovala
baktéria Vibrio cholerae,
ktorá sa nachádzala
v znečistenej pitnej vode.
Nakazení dostávali silné
hnačky, kŕče, zvracali
a strácali vodu. Oslabení
jedinci mohli zomrieť aj
v priebehu niekoľkých
hodín.
Obeťami boli najprv slabí,
podvyživení ľudia, malé deti,
starí ľudia, neskôr tí, ktorí
s nakazeným prišli do
priameho styku.

Záznam o cholere a vzbure v Pamätnej knihe mesta Prešova, II. diel

Ďalší záznam o cholere a vzbure v Pamätnej knihe obce Solivar (1933-1950)

PAMÄTNÍK SEDLIACKEHO POVSTANIA V HANISKE PRI PREŠOVE,
POSTAVENÝ V R. 1938 NA PAMIATKU OBETÍ POVSTANIA




Cholera sa stala rozbuškou
k vypuknutiu roľníckeho
povstania na východnom
Slovensku koncom júla 1831.
Poddaní začali rabovať, vyháňali
zemepánov, úradníkov,
inteligenciu, ničili im majetky,
miestami ich aj zabíjali. Skutočnou
príčinou však boli zhoršujúce sa
hospodárske a sociálne pomery
poddaných. Povstanie bolo čoskoro
uhorskou armádou potlačené
a jeho vodcovia popravení,
poukázalo však na úpadok
feudálneho systému.
K jeho pádu napokon došlo počas
revolúcie v rokoch 1848–1849.

KIAHNE




Veľkou tragédiou
bola epidémia
kiahní (variola)
v rokoch 1806 1809. V boji proti
nim pomohlo
očkovanie.
Mená detí, ktoré
zomreli počas
epidémie kiahní
v roku 1809
v matrike
rímskokatolíckej
cirkvi v Ražňanoch.
(Fond Zbierka cirkevných
matrík, kat. č. 974.)







Kiahne (variola) boli
nebezpečnou nákazlivou
chorobou, ktorú
spôsobovali vírusy.
Zomieralo až 25 %
nakazených.
Definitívne bolo toto
ochorenie očkovaním
„zneškodnené“ v roku
1979.
Súpis zaočkovaných detí
v Šarišskej stolici z roku
1824 (Fond Šarišská župa, admin.
1824-1849, inv. č. 842, sign. 899)

ŠPANIELSKA CHRÍPKA






Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané
vírusom chrípky. Je to jedno z
najnákazlivejších ochorení, ktoré postihuje
ľudí. Patrí medzi ochorenia so závažnými
zdravotnými a ekonomickými následkami.
Vyskytuje sa na celom svete a zapríčiňuje
vznik epidémií rôzneho rozsahu od
drobných lokálnych epidémií na školách a v
detských kolektívoch až po epidémie
celoštátneho rozsahu.
Pandémia je z pohľadu života spoločnosti
závažnou celosvetovou udalosťou.
Dochádza pri nej k veľmi rýchlemu
rozšíreniu ochorení do všetkých častí sveta,
pričom ochorie viac ako 25% celej
populácie. Je spojená s vysokou
chorobnosťou, nadmernou úmrtnosťou a
narušením sociálneho a ekonomického
systému.













Španielska chrípka bola nezvyčajne
smrteľná pandémia chrípky spôsobená
chrípkovým vírusom H1N1.
Trvala od februára 1918 až do apríla
1920.
Šírenie - v štyroch po sebe idúcich
vlnách.
Odhadom bolo infikovaných 500
miliónov ľudí na celom svete, t.j. okolo
tretiny vtedajšej populácie.
Počet obetí pandémie sa zvyčajne
odhaduje na 17 až 50 miliónov, niekde sa
uvádza až číslo 100 miliónov.
Svojím rýchlym šírením a vysokou
úmrtnosťou sa stáva jednou z
najsmrteľnejších pandémií v histórii
ľudstva.

Výskyt španielskej chrípky v okolí Prešova dokazuje aj záznam z Pamätnej knihy obce Lesíček (1934-1950)

TUBERKULÓZA








Tuberkulóza, TBC,
ľudovo nazývaná aj
suchoty (lat. Tuberculum)
je zdĺhavá infekčná
choroba postihujúca
všetky tkanivá a orgány
ľudí a zvierat.
Je to choroba, ktorá je
spôsobená baktériou
prenášanou malými
kvapôčkami, ktoré sa
dostanú do vzduchu.
Postihuje akúkoľvek časť
ľudského tela, ale
najčastejší výskyt je v
pľúcach.
Vďaka zvýšenej hygiene
sa podarilo podstatne
znížiť výskyt tejto nákazy
vo svete.
Výkaz o nákazlivých chorobách v meste Prešov z r. 1931.
(Fond Okresný úrad v Prešove 1923-1945, inv. č. 219)

MASARYKOVA LIGA PROTI TUBERKULÓZE V PREŠOVE

Pamätná kniha mesta Prešova, III. diel

pokračovanie záznamu v Pamätnej knihe
mesta Prešova, III. diel

Známka Masarykovej ligy proti TBC

ŠARLACH










Šarlach, (lat. Scarlatina) je akútne
infekčné bakteriálne ochorenie
spôsobené baktériou Streptococcus
pyogenes typu A.
Typické prejavy sú zápal hrdla,
vysoké teploty a výsev drobných
vyrážok.
Charakteristický je aj malinovitý
jazyk a drobné červené fliačiky na
podnebí.
Neskôr sa pridružuje ošupovanie
kože na dlaniach.
Možnými komplikáciami pri
neliečenom ochorení je aj
reumatická horúčka a zápal obličiek.

Výskyt detských nákazlivých chorôb, r. 1925
(Fond Okresný úrad v Prešove 1923-1945, inv. č. 214)

OSÝPKY












Osýpky (lat. Morbilli) je
infekčné ochorenie detského
veku sprevádzané
charakteristickými vyrážkami.
Pôvodcom choroby je vírus
osýpok.
Jeho prirodzeným hostiteľom
je výhradne človek.
Šíri sa kvapôčkovou
infekciou.
Závažnosť choroby spočíva v
častých komplikáciách, ako sú
zápaly pľúc, priedušiek, uší a
centrálneho nervového
systému.
Inkubačný čas je 8 - 15 dní.
Detské nákazlivé choroby v obci Radačov.
(Fond Okresný úrad v Prešove 1923-1945, inv. č. 214)

ČIERNY KAŠEĽ
Čierny kašeľ, ľudovo nazývaný aj divý kašeľ (lat.
Pertussis) – je akútne respiračné ochorenie. Prejavuje
sa typickým záchvatovým kašľom trvajúcim až 6
týždňov a následnou dlhodobou rekonvalescenciou.

Výskyt čierneho kašľa v Šindliari.

Čierny kašeľ v Zlatej Bani. (Fond

(Fond Okresný úrad v Prešove 1923-1945, inv. č. 215)

Okresný úrad v Prešove 1923-1945, inv. č. 214)

ZÁŠKRT






Záškrt, diftéria (lat. Diphtheria)
- je infekčné ochorenie
bakteriálneho typu, ktoré sa
u nás už takmer nevyskytuje
a to kvôli pravidelnému
očkovaniu.
Najčastejšie sa prejavuje
v hornej časti dýchacích ciest
a to konkrétne v hrtane, na
mandliach, v nosnej sliznici.
Ochorenie býva sprevádzané aj
viacerými komplikáciami srdca
alebo nervového systému,
ktoré môžu viesť až k smrti
alebo ťažkému poškodeniu
zdravia.

Výkaz nákazlivých chorôb v Širokom.
(Fond Okresný úrad v Prešove 1923-1945, inv. č. 220)

BRUŠNÝ TÝFUS








Brušný týfus (lat. Typhus
abdominalis) je ťažké horúčkovité
ochorenie zapríčinené bakteriálnou
infekciou.
Na Slovensku je pomerne vzácny a
väčšina prípadov je import zo
zahraničia.
Vzniká pri požití jedla a vody
znečistených baktériou.
Charakteristickými prejavmi sú
vysoká horúčka, výrazná únava a
črevné problémy.

Výskyt brušného týfusu v Prešove.
(Fond Okresný úrad v Prešove 1923-1945, inv. č. 213)

Epidémia týfusu v obci Sedlice v r. 1931.
(Fond Okresný úrad v Prešove 1923-1945, inv. č. 220)

Výskyt brušného týfusu v okolí Prešova. (Fond
Okresný úrad v Prešove 1923-1945, inv. č. 213)

Brušný týfus v obci Ovčie. Pamätná kniha obce Ovčie (1936-1950)
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