
  

Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov za 

mesiac august 2016 
 

            Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná 

zvýšeným výskytom ochorení na salmonelovú enteritídu,  kampylobakteriálnu enteritídu 

a rotavírusovú enteritídu, zníženým výskytom ochorení na varičelu. U ostatných ochorení nebol 

zaznamenaný výrazný nárast ani pokles. 

 

A02.0 -  Salmonelová enteritída  

Zaznamenali sme 12 prípadov ochorenia s chorobnosťou 15,36/100 tis. obyvateľov (7 mužov, 5 

žien). Všetky ochorenia sa vyskytli sporadicky a vyvolala ich Salmonella enteritidis. Ako faktor 

prenosu boli najčastejšie udávané domáce vajcia a kuracie mäso. V jednom prípade si ochorenie 

vyžiadalo hospitalizáciu na detskom oddelení.   

A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 

Vyskytlo sa 10 sporadických prípadov s chorobnosťou 12,8/100 tis. obyvateľov (4 muži a 6 žien). 

Ani v jednom prípade nebol faktor prenosu zistený. Ochorenia vyvolal v jednom prípade 

Campylobacter coli, u ostatných Campylobacter jejuni. Jeden prípad ochorenia si vyžiadal 

hospitalizáciu na detskom oddelení.   

A04.7 -  Clostrídium difficile 

Vyskytol sa jeden prípad u 89 – ročnej ženy, hospitalizovanej na geriatrickom oddelení.  

A08.0 -  Rotavírusová enteritída  

Štyri sporadické ochorenia s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov u neočkovaných detí. Jeden 

prípad si vyžiadal hospitalizáciu na detskom oddelení. 

A08.1 -  Akútna gastroenteropatia zapr. vírusom Norwalk 

Tri prípady s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov, dve deti boli hospitalizované na detskom 

oddelení.     

A08.2 – Adenovírusová enteritída  
              Štyri prípady u detí predškolského veku, chorobnosť 5,12/100 tis. obyvateľov. Dve  

              deti boli hospitalizované na detskom oddelení. 

A69.2 - Lymeská choroba  

Dva prípady ochorenia u dôchodkýň, chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov. 

              V obidvoch prípadoch sa jednalo o I. štádium ochorenia s ECM. V anamnéze bolo udané  

              1x prisatie kliešťa a 1x poštípanie hmyzom.  

B15     - Vírusová hepatitída A 

              Vyskytlo sa jedno ochorenie u 16 – ročnej študentky, chorobnosť 1,28/100 tis.  

               obyvateľov. Jedná sa o ikterickú formu ochorenia. V rodine boli vykonané  

               protiepidemické opatrenia (4 LD).  

B27.9 – Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza 

              Z infekčnej ambulancie nahlásené jedno ochorenie u 18 – ročnej študentky, chorobnosť  

              1,28/100 tis. obyvateľov.  

B77.0 –  Askarióza s črevnými komplikáciami 

               Jeden  prípad ochorenia, s chorobnosťou 1,28/100tis. obyvateľov.       

Z20.3 –  Kontakt alebo ohrozenie besnotou          

               Vyskytol sa jeden prípad pohryznutia neznámym psom u dôchodcu. Na infekčnom  

               oddelení bola zahájená vakcinácia.  

 

 

RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 

               Za mesiac august bolo spolu nahlásených 752 chrípkových ochorení s chorobnosťou 

962,56/100 tis. obyvateľov. 

               V porovnaní s mesiacom júl došlo k zníženiu počtu akútnych respiračných ochorení 

o 263 prípadov.  


