
  

 
 
 
 

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

 
            Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná 
zvýšeným výskytom ochorení na rotavírusovú enteritídu a varicellu. U ostatných ochorení nebol 
zaznamenaný výrazný nárast ani pokles. 
A02.0 -  Salmonelová enteritída 
                 Zaznamenali sme rodinnú epidémiu, kde ochoreli 2 deti ( 4 a 2 ročné) s chorobnosťou  
              2,56/100 tis. obyvateľov. Ochorenie vyvolala Salmonella enteritidis. Faktor prenosu sa  
              nepodarilo zistiť. Ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu na  detskom oddelení.  
A04.0 -  Infekcia enteropatogénnymi E. coli 
              Nahlásený bol 1 prípad s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov, u 5 mesačného dieťaťa.  
              Ochorenie vyvolala E. coli O55. Ochorenie si nevyžiadalo hospitalizáciu na oddelení.  
A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
              Vyskytlo sa 8 sporadických prípadov ochorenia, s chorobnosťou 10,24/100 tis.  
              obyvateľov (4 u mužov, 4 u žien). Faktor prenosu nebol zistený. Všetky ochorenia  
              vyvolal Campylobacter jejuni. 3 ochorenia si vyžiadali hospitalizáciu na oddelení.  
A07.1 – Giardióza 
              Hlásený bol 1 prípad ochorenia, s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov.  
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
              Z mikrobiologického laboratória bolo nahlásených 10 sporadických prípadov ochorenia  
              s chorobnosťou 12,8/100 tis. obyvateľov  u neočkovaných deti do 7 rokov života. U 9 
             deti bola potrebná hospitalizácia na detskom oddelení.                    
A69.2 –  Lymeská borelióza 
               Nahlásené boli 2 prípady s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov, (1 u muža, 1  
               u ženy). Jednalo sa o I. štádium ochorenia s ECM. 1 krát udávané prisatie kliešťa a 1  
               krát poštípanie hmyzom. 
B01.9 – Varicella  
               Z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast nám bolo nahlásených 44 prípadov  
               ochorenia s chorobnosťou 56,32/100 tis. obyvateľov (20 prípadov u chlapcov, 24 u  
               dievčat). Všetky prípady sa vyskytli u deti predškolského a školského veku. 
 B02.9 – Herpes zoster 
               Nahlásený bol jeden prípad s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov u dospelého  
               muža.    
B15 -     Vírusová hepatitída typu A 
              Vyskytli sa tri prípady ochorenia na VHA v jednej rodine z obce Varadka. Dva   
               prípady u žiakov ZŠ  a jedno u dieťaťa navštevujúceho MŠ.  
               KO: nechutenstvo, bolesti brucha, tmavý moč, ikterus. Laboratórne potvrdené: anti    
               HAV IgM pozit. Protiepidemické opatrenia boli vykonané v rodine, v MŠ a ZŠ.   
               Vydaných bolo 49 lekárskych dohľadov pre kontaktov s VHA.    
B77.0 -   Askarióza s črevnými komplikáciami 
               Vyskytli sa 2  prípady ochorenia u žien s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov.   
 B80   -   Enterobióza 
               Nahlásený bol 1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov.  
 B85  -    Pedikulóza 
               Nahlásené boli 4 prípady s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov.  
 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
              Za mesiac marec spolu nahlásených 5046 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
6458,88/100 000 obyvateľov. 
V porovnaní s mesiacom február došlo k zníženiu počtu akútnych respiračných ochorení o 3926 
prípadov.  


