
  

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

 
                        Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola 
charakterizovaná zvýšeným výskytom ochorení na rotavírusovú enteritídu, kampylobakteriálnu 
enteritídu, varičelu a erythema infectiosum. U ostatných ochorení nebol zaznamenaný výrazný 
nárast ani pokles. 
 
A02.0 -  Salmonelová enteritída 
                 Zaznamenali sme 3 sporadické prípady s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov  
              (2 muži, 1 žena). V dvoch prípadoch, vyvolaných Salmonellou enteritidis, bola udávaná  
               konzumácia domácich vajec (faktor prenosu: nedostatky pri príprave jedál), ďalší prípad,  
               vyvolaný Salmonellou typhimurium, sa vyskytol u dieťaťa  žijúceho v podmienkach  
              s nízkym hygienickým šrandardom. Ani v jednom prípade nebola nutná hospitalizácia.  
A04.0 – Iné črevné infekcie Escherichia coli 
              Vyskytli sa 2 prípady ochorenia u detí do 15 mes. života, chorobnosť 2,56/100 tis.  
              obyvateľov. Etiologické agens: nešpecifikované. 
A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
              Vyskytlo sa 21 sporadických prípadov ochorenia, s chorobnosťou 26,88/100 tis.  
               obyvateľov (8 u mužov, 13 u žien). V štyroch  prípadoch boli udávané nedostatky pri  
               príprave jedál a zmiešaná strava, v ostatných prípadoch sa nám nepodarilo zistiť faktor  
               prenosu. Ochorenia v jednom prípade vyvolal Campylobacter coli, v ostatných  
              Campylobacter jejuni. Ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu na detskom oddelení len  
              v jednom prípade. 
A07.1 – Giardiáza: Hlásený bol 1 prípad ochorenia, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov. 
A07.8 – Iné špecifikované protozoárne črevné choroby 
              Zaznamenali sme 4 prípady ochorenia, z toho vyvolaných 2x Endolimax nana, 1x  
              Entamoeba coli a 1x Blastocystis hominis. Chorobnosť 5,12/100 tis. obyvateľov. 
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
               Z mikrobiologického laboratória bolo nahlásených 9 sporadických prípadov ochorenia  
               s chorobnosťou 11,52/100 tis. obyvateľov  u neočkovaných detí. V 8 – ich prípadoch  
               bola potrebná hospitalizácia na detskom oddelení. 
A08.1 –  Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 
               Nahlásené nám boli 4 prípady s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov (3 u chlapcov  
               a 1 u dievčaťa). V 1 prípade si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu na detskom oddelení.  
A08.2 – Adenovírusová enteritída 
               Vyskytli sa 4 prípady ochorenia s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov (všetky  
               u dievčat). V 1 prípade si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu na detskom oddelení.  
A69.2 – Lymeská borelióza 
               Nahlásený bol jeden prípad u 65 – ročnej ženy, 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 118  
               prípadov ochorenia s chorobnosťou 151,04/100 tis. obyvateľov (53 prípadov  
               u chlapcov, 65 u dievčat). Všetky prípady sa vyskytli u detí predškolského  
               a školského veku. 
B08.3 -  Erythema infectiosum (piata choroba) 
               Nahlásených nám bolo 23 prípadov ochorenia s chorobnosťou 29,44/100 tis.  
               obyvateľov  (12 prípadov u chlapcov a 11 u dievčat).  
B15 –     Vírusová hepatitída A 
               Vyskytlo sa jedno ochorenie u 44-ročného muža z obce Zborov. Klinické príznaky:  
               nechutenstvo, únava, tmavý moč, ikterická forma. Anamnéza negat. Hospitalizovaný  
               na infekčnom odd. Prešov. Protiepidemické opatrenia v rodine a na pracovisku boli  



  

               vykonané. Laboratórne: anti HAV IgM pozit. 
 B58.9 -  Toxoplazmóza 
               Nahlásený bol jeden prípad, s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov, u 19 – ročného  
               študenta. Jednalo sa o uzlinovú formu ochorenia. V anamnéze bol udávaný kontakt so   
               psom a mačkou.     
 B80   -   Enterobióza 
               Nahlásený bol 1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov. 
 B86   -   Svrab 
               Vyskytli sa tri prípady ochorenia s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov (2 muži, 1  
               žena).   
               
 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA:  
               
           Za mesiac jún bolo spolu nahlásených 2190 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
2803,2/100 tis. obyvateľov.    
V porovnaní s mesiacom máj došlo k zníženiu počtu akútnych respiračných ochorení o 764 
prípadov. 


