
  

 
 
 
 Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov 
                                      za mesiac apríl 2016   
 
            Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná 
zníženým výskytom ochorení vyvolaných Clostrídium difficile, ochorení na rotavírusovú 
enteritídu a salmonelóvu enteritídu a varičelu. U ostatných ochorení nebol zaznamenaný výrazný 
nárast ani pokles. 
A02.0 -  Salmonelová enteritída  

Zaznamenali sme 4 prípady s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov (3 muži, 1 žena). 
Vyskytla sa 1 rodinná epidémia kde ochoreli 2 deti (1 ročné a 7 ročné). Ochorenia vyvolala 
Salmonella enteritidis, faktor prenosu nebol zistený. Ostatné ochorenia sa vyskytli 
sporadicky. Faktor prenosu nezistený. Ochorenia vyvolala Salmonella enteritidis. Ani 
jedno ochorenie si nevyžiadalo hospitalizáciu na oddelení. 

A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
              Vyskytlo sa 6 sporadických prípadov s chorobnosťou 7,68/100 tis. obyvateľov 
              (4 muži a 2 ženy). Faktor prenosu nebol zistený. 
              Ochorenia boli vyvolané Campylobacter jejuni. Hospitalizácia na oddelení nebola 
              potrebná.   
A04.7 -  Clostrídium difficile 
              Z interného odd. a ZOS boli nahlásené 2 prípady ochorenia s chorobnosťou 2,56/100 tis.  
              obyvateľov. 
A07.1 -  Giardióza  
              Hlásené boli 2 prípady ochorenia s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov u mužov. 
A07.8 -  Iné špecifikované protozoárne črevné ochorenia  
               Nahlásené bolo 1 ochorenie s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov u ženy. 
               Ochorenia vyvolala Endolimax nana.  
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
              Z mikrobiologického laboratória bolo nahlásených 21 prípadov ochorenia  
              s chorobnosťou 26,88.0/100 tis. obyvateľov. Ochorenia sa vyskytovali prevažne u detí  
              predškolského a školského veku, Dva prípady u dôchodcov. Všetko u neočkovaných.  
              Hospitalizáciu si vyžiadalo 10 prípadov (8 na detskom oddelení, 2 na geriatrii).  
A08.1 -  Akútna gastroenteropatia zapr. vírusom Norwalk 
              Nahlásený bol 1 prípad s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov, u 2 ročného dieťaťa  
              života. Dieťa nebolo hospitalizované.   
A38 –    Šarlach  
              Nahlásené bolo 1 ochorenie u 3 ročného dieťaťa, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov. 
A46   -  Ruža - Erysipelas 
              Vyskytlo sa 1 ochorenie u 78 ročnej ženy, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov. 
B00.9 – Nešpecifikovaná herpetickovírusová infekcia 
              Nahlásené bolo 1 ochorenie u 67 ročného muža, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov.  
B01.9 – Varicella  
              Z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast nám bolo nahlásených 10 
              prípadov  ochorenia s chorobnosťou 12,8/100 tis. obyvateľov, (4 u chlapcov, 6 u 
              dievčat). Všetky prípady sa vyskytli u detí predškolského a školského veku. 
B02.9 – Herpes zoster 
              Vyskytli sa dva prípady ochorenia u 49 ročného muža a 13 ročného dievčaťa,  
              chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov 
B77.0 – Askarióza s črevnými komplikáciami 
              Vyskytol sa 1 prípad ochorenia, s chorobnosťou 1,28/100tis. obyvateľov.                
B78.0 - Črevná strongyloidóza  
             Nahlásený bol 1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov               
B86  –  Svrab 
             Vyskytli sa 3 prípady s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov (1 muž, 2 ženy).  
 



  

 
 
 
J13   -  Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae 
             Vyskytol sa 1 prípad ochorenia u 65 ročného muža hospitalizovaného na internom odd. 
Z20.3 - Kontakt alebo ohrozenie besnotou  
             Nahlásené 3 prípady poranenia s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov. V dvoch  
             prípadoch sa jednalo o pohryznutie neznámou mačkou, v jednom prípade pohryznutie  
             neznámym psom. Vo všetkých prípadoch bola zahájená vakcinácia na infekčnom  
             oddelení.    
Z22.5 - Nosič vírusovej hepatitídy B 
             Jeden prípad bezpríznakového nosičstva u 49 ročného muža s chorobnosťou 
             1,28/100 tis. obyvateľov. Nosičstvo zistené pri vyšetrení na internej  
             ambulancií. LD nariadený 1 rodinnému príslušníkovi. 
 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
              Za mesiac apríl bolo spolu nahlásených 4122 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
5276,16/100 tis. obyvateľov. 
               V porovnaní s mesiacom marec došlo k zníženiu počtu akútnych respiračných ochorení 
o 996 prípadov.  
  


