
  

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

 
 

                          Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola 
charakterizovaná zvýšeným výskytom ochorení na kampylobakteriálnu enteritídu a svrab 
a zníženým výskytom na salmonelovú enteritídu, protozoárne ochorenia, Lymeskú boreliózu 
a varičelu. U ostatných ochorení nebol zaznamenaný výrazný nárast ani pokles. 
 
 
A02.0 -  Salmonelová enteritída 

Zaznamenali sme 10 sporadických prípadov s chorobnosťou 12,8/100 tis. obyvateľov (5 
mužov, 5 žien). V dvoch prípadoch ako faktor prenosu bola udávaná konzumácia domácich 
vajec, v ostatných prípadoch sa nám faktor prenosu nepodarilo zistiť. Ochorenia boli 
v deviatich prípadoch vyvolané Salmonellou enteritidis, v jednom bola Salmonella bližšie 
neurčená. Ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu v jednom prípade. 

A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
              Vyskytlo sa 10 sporadických prípadov ochorenia s chorobnosťou 12,8/100 tis. obyv. (6  
               mužov, 4 ženy). V dvoch prípadoch ako faktor prenosu bola udávaná manipulácia  
               s bravčovým mäsom, u ostatných ochorení sa nám faktor prenosu nepodarilo zistiť.  
               Všetky ochorenia boli vyvolané Campylobacter jejuni. Ani v jednom prípade si  
               ochorenie nevyžiadalo hospitalizáciu v nemocničnom zariadení.  
A07.8 – Protozoárne ochorenia 
              Nahlásené bolo 1 ochorenie s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov. Ochorenie  
              vyvolala Entamoeba coli.  
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
               Z mikrobiologického laboratória bolo nahlásené 1 ochorenie s chorobnosťou 1,28/100  
               tis. obyv. u neočkovaného 6 - ročného dieťaťa, hospitalizovaného na detskom oddelení. 
A08.1 – Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 
               Nahlásené nám boli 2 prípady s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov  u detí (2 – ročné  
               a 11 – ročné), hospitalizovaných na detskom oddelení.  
A08.2 – Adenovírusová enteritída 
               Vyskytli sa 3 prípady ochorenia u detí , chorobnosť 3,84/100 tis. obyvateľov,  všetky  
               hospitalizované na detskom oddelení.  
A15 – A19 – Tuberkulóza 
               Z pľúcnej ambulancie nám boli hlásené dve ochorenia, jedno s dg. A15.3 – TBC pľúc  
                potvrdená nešpecif. prostriedkami a druhé s dg. A16.0 –TBC pľúc bakteriologicky  
                a histologicky negatívna. 
 A59.0 – Trichomonóza 
               Z gynekologického odd. nám bol nahlásený jeden prípad u 24 – ročnej ženy. Chorobnosť  
               1,28/100 tis. obyvateľov. 
 A69.2 – Lymeská borelióza 
               Vyskytli sa 2 prípady, chorobnosť 5,12/100 tis. obyvateľov.  V obidvoch prípadoch  
               sa jednalo o I. štádium ochorenia s ECM. V anamnéze bolo 2x udané prisatie kliešťa.            
 B01.9 –  Varicella  
                Z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast nám bolo nahlásených 6 prípadov  
                ochorenia s chorobnosťou 7,68/100 tis. obyv.  (3 u chlapcov, 3 u dievčat).  
                Všetky prípady sa vyskytli u detí predškolského a školského veku. 
  B27.9 – Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza 
                Z infekčného oddelenia bol nahlásený  jeden prípad u 6 – ročného chlapca,  
                chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov.   
  B80   –  Enterobióza 
                Hlásené boli 3 prípady s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov (3 ženy). 



  

  B86   –  Svrab 
                Vyskytlo sa 8 prípadov s chorobnosťou 10,24/100 tis. obyvateľov (3 muži, 5 žien).   
  Z20.3 – Kontakt alebo ohrozenie besnotou    
                Hlásený bol jeden prípad pohryznutia myšou u 6 – ročného dievčaťa, u ktorej bola  
                zahájená vakcinácia na infekčnom oddelení.    
   Z22.5 – Nosič vírusovej hepatitídy B 
                Jeden prípad nosičstva u 35 – ročného muža s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov.  
                Nosičstvo zistené pri gastroenterologickom vyšetrení. LD nariadený 1 rodinnému  
                príslušníkovi. 
 
               
 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
               
           Za mesiac september bolo spolu nahlásených 2269 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
2904,32 /100 tis. obyvateľov. 
V porovnaní s mesiacom august došlo k zvýšeniu počtu akútnych respiračných ochorení o 1 601 
prípadov.  


