
  

 

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov 

za mesiac február 2020 
         

            Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná  

mierne zvýšeným výskytom infekcií zapríčinených Clostridium difficile a ochorení na varicellu.  

U ostatných ochorení sme nezaznamenali výrazný nárast ani pokles.   

 

A02.0 -  Salmonelová enteritída  

- Zaznamenané boli 3 sporadické prípady ochorenia s chorobnosťou 6,4/100 tis. 

obyvateľov. Faktor prenosu nebol zistený. Ochorenia vyvolala 3x Salmonella 

enteritidis.  Hospitalizácia nebola potrebná. 

A03  – Bacilová dyzentéria  

- 2 ochorenia u detí do 9 rokov života žijúcich v podmienkach s nízkym hygienickým 

štandardom, chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov. Ochorenia vyvolala 1x Shigella 

sonnei S, 1x Shigella flexneri. Hospitalizácia nebola potrebná.  

A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 

- 5 sporadických prípadov ochorenia s chorobnosťou 6,4/100 tis. obyvateľov,  faktor 

prenosu nebol nezistený. Ochorenia vyvolal Campylobacter jejuni. Hospitalizácia 

nebola potrebná.  

 A04.7  - Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 

              -   6 ochorení, všetko hlásené ako nozokomiálne nákazy, chorobnosť 7,68/100 tis.  

                   obyv. 

 A07.8 – Iné špecifikované protozoárne črevné choroby 

              -   2 ochorenia s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyv., vyvolané 1x Blastocystis hominis,  

                  1x Entamoeba coli 

  A08.0 – Rotavírusová enteritída  

              –  6 ochorení, chorobnosť 7,68/100 tis. obyvateľov, všetky ochorenia sa vyskytli  

                  u neočkovaných detí. Hospitalizácia bola potrebná v štyroch prípadoch na detskom   

                  oddelení   

  A09 -  Hnačka pravdepodobne infekčného pôvodu   

- 1 prípad, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov, hospitalizované na detskom oddelení 

A38  - Šarlach 

            -   1 sporadický prípad, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov 

   B01.9 – Varicella  

              -   9 prípadov ochorení u detí predškolského a školského veku, chorobnosť 11,52/100 tis.  

                   obyvateľov 

   B27.9  - Infekčná mononukleóza - 1 prípad, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov 

   B80     - Enterobióza  

               -   4 prípady, chorobnosť 5,12/100 tis. obyvateľov 

   J10 - Chrípka vyvolaná identif. vírusom chrípky 

           -   17 prípadov, chorobnosť 21,76/100 tis. obyvateľov, u hospitalizovaných deti na  

                detskom oddelení, laboratórne potvrdený vírus chrípky A.   

   Z20.3  - Kontakt alebo ohrozenie besnotou   
               –   1 prípad pohryznutia, neznámym psom, pacient odoslaný na vakcináciu             

   Z22.8 - Nosič inej infekčnej choroby 

- 1 prípad ochorenia, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov 

   

RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 

            Za mesiac február bolo spolu nahlásených 8 141 chrípkových ochorení s chorobnosťou 

10 420,48/100 tis. obyvateľov.  

            V porovnaní s mesiacom január došlo k zvýšeniu počtu akútnych respiračných ochorení 

o 3585 prípadov.   


