
  

Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení  
v okrese Bardejov za september 2016 

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

Zaznamenali sme 36 prípadov ochorenia s chorobnosťou 46,08/100 tis. obyvateľov (22 
mužov, 14 žien). Vyskytli sa 4 rodinné epidémie:  
- v jednej ochoreli štyria členovia rodiny po konzumácii palaciniek plnených 

tvarohovou plnkou, do ktorej boli pridané domáce vajcia. Jeden člen si vyžiadal 
hospitalizáciu na internom oddelení.  

-  v druhej rodine ochoreli traja členovia (2 dôchodcovia s vnukom) po konzumácii 
leča s vajcom, hospitalizácia nebola potrebná 

- v ďalších dvoch rodinách ochoreli po dve osoby, faktor prenosu pri týchto rodinných 
epidémiách nebol zistený.  

Ostatné ochorenia sa vyskytovali sporadicky. Ako faktor prenosu boli najčastejšie 
udávané domáce vajcia. Ochorenia vyvolala Salmonella enteritidis v 35 – tich prípadoch 
a v jednom Salmonella bližšie neurčená. V dvoch prípadoch si ochorenie vyžiadalo 
hospitalizáciu na detskom oddelení a v jednom na internom oddelení.   

A04.0 – Escherichia coli enteropatogénne 
- Dve ochorenia u ročných detí. Ochorenia vyvolala E. coli O26 – 1x a O128 – 1x.  

A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
Vyskytlo sa 12 sporadických prípadov s chorobnosťou 15,36/100 tis. obyvateľov (4 
muži a 8 žien). Ani v jednom prípade nebol faktor prenosu zistený. Ochorenia vyvolal 
v jednom prípade Campylobacter coli, v jednom  nebol Campylobacter špecifikovaný a 
u ostatných Campylobacter jejuni. V troch prípadoch si ochorenie vyžiadalo 
hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení (2x interné odd., 1x detské odd.).     

A04.7 -  Clostrídium difficile 
- Jeden prípad u 93 – ročnej ženy, hospitalizovanej na geriatrickom oddelení.  

A07.1 – Giardiáza 
- 1 ochorenie u dieťaťa predškolského veku.  

A07.8 – Protozoárne ochorenia 
- 2 ochorenia u dospelých a jedno u študenta. Ochorenia vyvolala 1x – Endolimax 

nana, 1x – Entamoeba coli a 1x Blastocystis hominis. 
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  

- 8 sporadických ochorení s chorobnosťou 10,24/100 tis. obyvateľov u neočkovaných 
detí a jedného dôchodcu. 6 prípadov si vyžiadalo hospitalizáciu v zdravotníckom 
zariadení (5x na detskom oddelení, 1x na internom).  

A08.1 -  Akútna gastroenteropatia zapr. vírusom Norwalk 
- Tri prípady (2 dôchodkyne a 1 dieťa) s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov, 
dieťa hospitalizované na detskom oddelení, dôchodkyne na geriatrickom oddelení.   

A08.2 – Adenovírusová enteritída  
- Jedno ochorenie u ročného dieťaťa hospitalizovaného na detskom odd.. 

A09    - Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu 
Vyskytla sa jedna epidémia: Dňa 12.9.2016 boli hlásené z interného oddelenia NsP Sv. 
Jakuba, n. o., Bardejov, akútne gastroenteritídy u 4 pacientov a 1 zdravotnej sestry. 
Príznaky ochorenia - hnačky, teploty, nauzea a bolesti brucha. Epidemiologickým 
šetrením bolo zistené, že z celkového počtu exponovaných osôb - 35, ochorelo 5 ľudí. 
Od akútne chorých bol odobratý tampón rekta a stolica na bakteriologické vyšetrenie a 
vyšetrenie na vírusy. Na oddelení boli nariadené protiepidemické opatrenia s odberom 



  

biologického materiálu, boli odobraté stery z prostredia. Všetky laboratórne výsledky sú 
negatívne.   

 B01.9 – Varicella 
- Tri prípady u detí predškolského a školského veku. 

 B02.9 – Herpes zoster 
- Jeden prípad u 61 – ročnej ženy, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov.  

 B77.0 –  Askarióza s črevnými komplikáciami 
- Tri prípady ochorenia (3 muži), chorobnosť 3,84/100 tis. obyvateľov.     

 B80   –  Enterobióza   
- 5 prípadov u detí školského veku, chorobnosť 6,4/100 tis. obyvateľov. 

  B86    - Svrab 
- 4 prípady u detí školského veku, chorobnosť 5,12/100 tis. obyvateľov.  

 Z20.3 –  Kontakt alebo ohrozenie besnotou          
               Vyskytli sa dva prípady poranenia, 1x pohryznutie potkanom a 1x pohryznutie 
                neznámym psom. V obidvoch prípadoch bola zahájená vakcinácia na infekčnom  
                oddelení.  
 Z22.5 – Nosič vírusovej hepatitídy B 

- Jeden prípad bezpríznakového nosičstva u 27 – ročného muža, zisteného pri  
               preventívnej prehliadke. Anamnéza negatívna. LD nariadený 4 rodinným príslušníkom.  
 

 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
               Za mesiac september bolo spolu nahlásených 2359 chrípkových ochorení 
s chorobnosťou 3019,52/100 tis. obyvateľov. 
               V porovnaní s mesiacom august došlo k nárastu počtu akútnych respiračných ochorení 
o 1607 prípadov.  


