
  

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

 
                                    Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola 
charakterizovaná zvýšeným výskytom ochorení na salmonelovú enteritídu a zníženým výskytom 
na kampylobakteriálnu enteritídu, varičelu a erythema infectiosum. 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 (6 
mužov, 1 žena). Dva prípady sa vyskytli u detí žijúcich v podmienkach s nízkym 
hygienickým štandardom, u ostatných nebol faktor prenosu zistený. Ochorenia boli v troch 
prípadoch vyvolané Salmonellou typhimurium, v troch Salmonellou enteritidis a v jednom 
Salmonellou bližšie neurčenou. V dvoch prípadoch si ochorenia vyžiadali 
hospitalizáciu. 

A03.1 – Bacilárna dyzentéria 
              Zaznamenali sme dve ochorenia vyvolaných Shigella flexneri u detí predškolského veku 
              žijúcich v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom. Chorobnosť 2,56/100 tis.   
              obyvateľov.  
A04.0 – Iné črevné infekcie Escherichia coli 
              Vyskytli sa 2 prípady ochorenia u detí do 15 mes. života, chorobnosť 2,56/100 tis.  
               obyvateľov. Ochorenia vyvolala 1x E. coli O86 a 1x O26. V jednom prípade si ochorenie  
               vyžiadalo hospitalizáciu na detskom oddelení.  
A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
              Vyskytlo sa 19 sporadických prípadov ochorenia, s chorobnosťou 24,32/100 tis.  
               obyvateľov (8 u mužov, 11 u žien). V dvoch  prípadoch boli udávané nedostatky pri  
               príprave jedál, v jednom konzumácia neprevareného mlieka z mliečneho automatu,  
               v jednom bol udávaný kontakt s domácimi zvieratami, u ostatných nebol faktor prenosu  
               zistený. Všetky ochorenia vyvolal Campylobacter jejuni. V dvoch prípadoch si ochorenie              
               vyžiadalo hospitalizáciu v nemocničnom zariadení.  
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
               Z mikrobiologického laboratória boli nahlásené 4 sporadické prípady ochorenia  
               s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov  u neočkovaných detí predškolského veku.  
               V troch prípadoch bola potrebná hospitalizácia na detskom oddelení. 
A08.1 –  Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 
               Nahlásené nám boli 2 prípady s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov. V obidvoch  
               prípadoch si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu na detskom oddelení.  
A08.2 – Adenovírusová enteritída 
               Vyskytol sa 1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov u 2-mes.  
               chlapca, ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu na detskom oddelení.  
A46     - Erysipelas 
              Z kožnej ambulancie nám bol nahlásený jeden prípad u muža vo vekovej kategórii 65+.  
A69.2 – Lymeská borelióza 
               Nahlásený bol jeden prípad u 18 – ročnej študentky, chorobnosť 1,28/100 tis.  
               obyvateľov.  Jednalo sa o I. štádium ochorenia s ECM. V anamnéze udávala prisatie  
               kliešťa.          
B01.9 –  Varicella  
               Z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast nám bolo nahlásených 47 prípadov  
               ochorenia s chorobnosťou 60,16/100 tis. obyvateľov (27 prípadov u chlapcov, 20 u  
               dievčat). Všetky prípady sa vyskytli u detí predškolského a školského veku. 
B02.9 -  Herpes zoster 
               Nahlásené boli 2 prípady, s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov, u muža a ženy  
               v dôchodkovom veku.   



  

B08.3 -  Erythema infectiosum (piata choroba) 
               Nahlásených nám bolo 6 prípadov ochorenia s chorobnosťou 7,68/100 tis. obyvateľov 
               (4 prípadov u chlapcov a 2 u dievčat).  
B18.2  – Chronická hepatitída C 
               Vyskytli sa dve ochorenia s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov. Jedno u 59 –  
               ročnej ženy, zistené pri preventívnej prehliadke, a druhé u 41 – ročného muža, zistené  
               pri hospitalizácii na oddelení. V obidvoch prípadoch sa jednalo o bezpríznakovú  
               formu ochorenia. Protiepidemické opatrenia v rodine boli vykonané.  
 B77.0 -  Askarióza 
               Nahlásený bol jeden prípad, s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov, u chlapca vo    
               vekovej kategórii 10 – 14 ročných.  
  B86  –  Svrab 
               Vyskytol sa 1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov (1 žena). 
G00.2 –  Streptokokový zápal mozgových blán 
               Hlásené bolo jedno ochorenie u 68 – ročného dôchodcu. Klinické príznaky: TT –  
               38,6°C, bolesti hlavy, niekoľko dní trvajúce bolesti pravého ucha, hypertenzia.  
               Pacient hospitalizovaný 6.6.2015 na neurologickom odd. JIS FNsP Prešov, ešte v ten  
               istý deň preložený na odd. vnútorného lekárstva KAIM FNsP J. A. Reimana Prešov  
               s podozrením na susp. meningitídu. Vykonané CT mozgu: pravostranná mastoiditída,  
               zápalové zmeny stredného pravého ucha. Vyšetrenie likvoru: kultivačne –  
               Streptococcus pneumoniae sérotyp 3 (sérotypizácia vykonaná pomocou latexovej  
               aglutinácie).  
 Z22.5 – Nosič vírusovej hepatitídy B   
               Nahlásené boli dva prípady nosičstva, chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov. Jedno  
               nosičstvo zistené pri darcovstve krvi u 36 – ročného muža, druhé  u 33 – ročného  
               muža, zistené pri preventívnej prehliadke. V obidvoch prípadoch ide o bezpríznakovú  
               formu. Lekársky dohľad bol nariadený 1 rodinnému kontaktu. 
               
 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA:  
               
           Za mesiac júl bolo spolu nahlásených 1332 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
1704,96 /100 tis. obyvateľov. 
V porovnaní s mesiacom jún došlo k zníženiu počtu akútnych respiračných ochorení o 858 
prípadov.  


