
  

Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za 
mesiac apríl 2015 

 
            Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná 
zvýšeným výskytom ochorení na salmonelovú enteritídu, varicellu a svrab. U ostatných ochorení 
nebol zaznamenaný výrazný nárast ani pokles. 
 
A02.0 -  Salmonelová enteritída 
                 Zaznamenali sme 7 sporadických prípadov s chorobnosťou 8,96/100 tis. obyvateľov (3  
              u mužov, 4  žien). Všetky ochorenia vyvolala Salmonella enteritidis. Ako faktor prenosu  
              v troch prípadoch boli udávané domáce vajcia, u ostatných sa nám faktor prenosu  
              nepodarilo zistiť. Ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu na detskom oddelení - 1x  
              a internom oddelení – 2x.  
A03.1 -  Bacilárna dyzentéria 
              Nahlásený bol 1 prípad s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov u 4 - ročného dieťaťa  
              žijúceho v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom. Ochorenie vyvolala Shigella  
              flexneri.   
A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
              Vyskytlo sa 9 sporadických prípadov ochorenia, s chorobnosťou 11,52/100 tis.  
              obyvateľov (4 u mužov, 5 u žien). Faktor prenosu vo väčšine prípadov nebol zistený.  
              Dvaja udávali zmiešanú stravu. Všetky ochorenia vyvolal Campylobacter jejuni.  
              Ochorenie si nevyžiadalo ani v jednom prípade hospitalizáciu na oddelení.  
A07.8 – Iné špecifikované protozoárne črevné choroby 
               Zaznamenali sme tri prípady ochorenia, z toho vyvolaných 2x Blastocystis hominis a 1x  
               Entamoeba coli, chorobnosť 3,84/100 tis. obyvateľov.  
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
               Z mikrobiologického laboratória bolo nahlásených 7 sporadických prípadov ochorenia  
               s chorobnosťou 8,96/100 tis. obyvateľov  u neočkovaných detí. V 5 – ich prípadoch bola  
               potrebná hospitalizácia na detskom oddelení.                    
A08.1 –  Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 
               Nahlásené nám bolo 5 prípadov s chorobnosťou 6,4/100 tis. obyvateľov, (2 u chlapcov  
               a 3 u dievčat). Vo všetkých prípadoch si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu na detskom  
               oddelení.  
B01.9 – Varicella  
               Z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast nám bolo nahlásených 57 prípadov  
               ochorenia s chorobnosťou 72,96/100 tis. obyvateľov (28 prípadov u chlapcov, 29 u  
               dievčat). Všetky prípady sa vyskytli u detí predškolského a školského veku. 
 B02.9 – Herpes zoster 
               Nahlásený bol jeden prípad s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov  u dospelého  
               muža.    
B77.0 -   Askarióza s črevnými komplikáciami 
               Vyskytol sa 1 prípad ochorenia u ženy s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov.   
 B80   -   Enterobióza 
               Nahlásený bol 1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov.  
 B85  -    Pedikulóza 
               Z kožnej ambulancie nám bol nahlásený 1 prípad u ženy, chorobnosť 1,28/100 tis. 

obyvateľov.  
 B86  -  Svrab: Hlásených bolo 10 prípadov (2 u mužov, 8 u žien), s chorobnosťou 12,8/100 tis. 

obyvateľov. 
G00.0 –  Hemofilová meningitída 
               Hlásené bolo jedno ochorenie u 3 - ročného rómskeho dievčaťa z obce Malcov. Prvé  
               príznaky ochorenia 13.4.2015: TT - 38,5°C, bolesti hlavy, zvracanie, spavosť,  
               malátnosť, dehydratácia. 14.4.2015 hospitalizovaná na detskom odd. NsP Sv. Jakuba,  



  

               n. o., Bardejov, v ten istý deň preložená s podozrením na susp. meningitídu na      
               KPAIM DFNsP Košice. 6.4.2015 preložená na DIO Košice s potvrdenou dg. G00.0 –  
               Haemofilová meningitída. 
               Odber: hemokultúra (aeróbna kultivácia) - Haemophilus influenzae typ b,  likvor  
               (mikroskopicky) - Haemophilus influenzae 
               Dieťa riadne očkované INFANRIX HEXA: 14.5.2012, 11.7.2012, 1.2.2013.  
 Z20.3 – Kotakt alebo ohrozenie besnotou 
               Hlásené boli dve pohryznutia neznámym psom u 22 – ročnej ženy a 6 – ročného  
               chlapca, chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov. U obidvoch bola zahájená vakcinácia  
               na infekčnom oddelení.  
 Z22.5 – Nosič vírusovej hepatitídy B 
               Nahlásené boli dva prípady nosičstva, chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov, u 80 –  
               ročného muža a 48 – ročnej ženy. Nosičstvá zistené pri predoperačnom vyšetrení na  
               oddelení. Lekársky dohľad bol nariadený 5 rodinným kontaktom. 
 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
               
              Za mesiac apríl bolo spolu nahlásených 2942 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
3765,76/100 000 obyvateľov. 
V porovnaní s mesiacom marec došlo k zníženiu počtu akútnych respiračných ochorení o 2104 
prípadov.  
 

                                
                                                                                                
                             
                              

    
             

    

    

       
       
       
      
       
       

                                     
                                                  

 
 
     
             
 
    
 

                                                                                                                        
                                                                                          


