
  

Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov 
za mesiac február 2016 

 
            Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná 
zníženým výskytom ochorení vyvolaných Clostrídium difficile a ochorení na varičelu, zvýšeným 
výskytom na kampylobakteriálnu enteritídu, rotavírusovú enteritídu a svrab. U ostatných 
ochorení nebol zaznamenaný výrazný nárast ani pokles. 

 
A02.0 -  Salmonelová enteritída  

Zaznamenali sme 4 sporadické prípady s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov (3 muži, 1 
žena). V dvoch prípadoch ochorenie vyvolala Salmonella enteritidis, v jednom prípade 
Salmonella typhimurium a v jednom Salmonella bližšie neurčená. Ako faktor prenosu bola 
v jednom prípade udávaná konzumácia zmiešanej stravy a v jednom konzumácia surových 
domácich vajec, v ďalších dvoch prípadoch nebol faktor prenosu zistený. Jedno ochorenie 
si vyžiadalo hospitalizáciu na infekčnom oddelení. 

A04.0 – Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli 
               Hlásený bol jeden prípad s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov u ročného dieťaťa,  
               hospitalizovaného na detskom oddelení. Ochorenie vyvolané E. coli O26.  
A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
              Vyskytlo sa 6 sporadických prípadov s chorobnosťou 7,68/100 tis. obyvateľov 
              (3 muži a 3 ženy). Ako faktor prenosu bola v jednom prípade udávaná zmiešaná strava,  
               v jednom manipulácia s kuracím mäsom, u ostatných nebol faktor prenosu zistený.  
               Ochorenia boli vyvolané Campylobacter jejuni. V dvoch prípadoch bola nutná  
               hospitalizácia na detskom oddelení a v jednom na infekčnom oddelení.   
A04.7 -  Clostrídium difficile 
              Z geriatrického a interného oddelenia nám boli nahlásené 4 sporadické prípady ochorenia  
              s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov (1 muž, 3 ženy).   
A07.1 -  Giardióza 
              Nahlásené bolo 1 ochorenie s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov.  
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
               Z mikrobiologického laboratória bolo nahlásených 30 prípadov ochorenia  
               s chorobnosťou 38,4/100 tis. obyvateľov. Ochorenia sa vyskytovali prevažne u detí  
               predškolského veku, v 5-tich prípadoch sa vyskytli u dôchodcov, všetko u neočkovaných  
               osôb. Hospitalizáciu si vyžiadalo 16 prípadov na detskom oddelení a 4 prípady na  
               geriatrickom oddelení.  
A08.1 -  Akútna gastroenteropatia zapr. vírusom Norwalk 
              Z detského oddelenia bolo nahlásených 5 prípadov s chorobnosťou 6,4/100 tis.  
               obyvateľov, 4 u detí predškolského veku a 1 u žiačky ZŠ.   
 A08.2 – Adenovírusová enterirída 
               Nahlásené bolo 1 ochorenie u ročného dieťaťa, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov. 
 B01.9 – Varicella  
               Z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast nám bolo nahlásených 24 
               prípadov  ochorenia s chorobnosťou 30,72/100 tis. obyvateľov  (8 u chlapcov, 16 u 
               dievčat). Všetky prípady sa vyskytli u detí predškolského a školského veku. 
  B15   – Vírusová hepatitída A 
              Vyskytli sa dva prípady ochorenia v jednej rodine u súrodencov (5 –ročný, 7 – ročný),  
               chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov. Jednalo sa o ikerickú formu ochorenia.  
               Protiepidemické opatrenia boli vykonané v rodine aj v kolektíve.  
  B77.0 –Askarióza s črevnými komplikáciami 
               Vyskytli sa 4 prípady ochorenia, s chorobnosťou 5,12/100tis. obyvateľov (1 muž, 3  
               ženy).  
 



  

  B80    - Enterobióza 
               Nahlásené boli štyri prípady ochorenia s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov (2   
               muži, 2 ženy).  
   B86  – Svrab 
               Vyskytlo sa 7 prípadov s chorobnosťou 8,96/100 tis. obyvateľov (5 mužov, 2 ženy).  
   J10.7 - SARI 
               Hlásených bolo 8 ochorení s chorobnosťou 10,24/100 tis. obyvateľov. 6 prípadov sa    
                vyskytlo u žien (21 r., 45 r., 47 r., 74 r., 70 r., 25 r.) a 2 u mužov (78 r., 52 r.).   
               V klinickom obraze dominovali horúčky, kašeľ, bolesti hlavy, nádcha. Na CT alebo  
                RTG potvrdená obojstranná bronchopneumónia v 7-ich prípadoch, v jednom prípade  
                pravostranná bronchopneumónia. Pacienti boli hospitalizovaní na internom oddelení –  
                3x a OAIM – 5x.  
 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
 
               Za mesiac február bolo spolu nahlásených 7094 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
9080,32 /100 tis. obyvateľov. 
                V porovnaní s mesiacom január došlo k zvýšeniu počtu akútnych respiračných 
ochorení o 2547 prípadov.  
 
 
 
 
 
 
                                           

 
                                                                                                
                                     
                                                  

 
 
     
             
 
    
 

                                                                                                                        
                                                                                          


