
  

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

 
            Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola 

charakterizovaná zníženým výskytom ochorení na kampylobakteriálnu a rotavírusovú enteritídu, 
zvýšeným výskytom na salmonelovú enteritídu, bacilárnu dyzentériu a varičelu. U ostatných 
ochorení nebol zaznamenaný výrazný nárast ani pokles. 
 
A02.0 -  Salmonelová enteritída 

Zaznamenali sme 5 sporadických prípadov s chorobnosťou 6,4 /100 tis. obyvateľov (3 
muži, 2 ženy). V štyroch prípadoch ochorenie vyvolala Salmonella enteritidis, v jednom 
prípade Salmonella bližšie neurčená. Faktor prenosu nebol zistený ani v jednom prípade.  
Jedno ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu na infekčnom oddelení. 

A03.1 -  Bacilárna dyzentéria 
              Vyskytli sa dva sporadické prípady u detí žijúcich v podmienkach s nízkym hygienickým  
              štandardom (1 muž, 1 žena). Chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov. Obidve ochorenia  
              vyvolala Shigella flexneri, v jednom prípade si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu na  
              detskom oddelení.  
A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
              Vyskytli sa 4 sporadické prípady ochorenia s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov 
              (1 muž a 3 ženy). Faktor prenosu nebol zistený ani v jednom prípade. Ochorenia vyvolal  
              Campylobacter  jejuni. V troch prípadoch bola nutná hospitalizácia na detskom oddelení  
              a v jednom na internom oddelení.   
A04.7 -  Clostrídium difficile 
              Z geriatrického oddelenia nám bol nahlásený jeden prípad ochorenia u 68 – ročnej ženy,  
              chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov.   
A07.8 -  Iné špecifikované protozoárne črevné choroby 
              Vyskytli sa dve ochorenia, s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov (2 muži).           
              Ochorenia vyvolala Blastocystis hominis. 
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
              Z mikrobiologického laboratória boli nahlásené 4 ochorenia s chorobnosťou 5,12/100  
              tis. obyvateľov u neočkovaných detí do 1 roka života, 2 prípady hospitalizované na  
              detskom oddelení.  
A08.1 -  Akútna gastroenteropatia zapr. vírusom Norwalk 
              Vyskytli sa dve ochorenia, s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov u detí do 1 roka  
              života. V jednom prípade si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu na detskom oddelení.  
B01.9 – Varicella  
               Z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast nám bolo nahlásených 36 
               prípadov  ochorenia s chorobnosťou 46,08/100 tis. obyvateľov  (17 u chlapcov, 19 u 
               dievčat). Všetky prípady sa vyskytli u detí predškolského a školského veku. 
 B02.9 – Herpes zoster 
               Z ambulancie praktického lekára pre dospelých nám bol nahlásený jeden prípad  
               u muža, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov.  
  B27.9 – Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza 
                Z infekčného oddelenia nám bol nahlásený 1 prípad ochorenia u 21 – ročného muža. 
  B77.0 – Askarióza s črevnými komplikáciami 
               Vyskytli sa 2 prípady ochorenia, s chorobnosťou 2,56/100tis. obyvateľov (1 muž, 1  
               žena).  
  Z20.3 – Kontakt alebo ohrozenie besnotou 
               Nahlásené boli tri prípady poranenia zvieraťom s chorobnosťou 3,84/100 tis.    
               obyvateľov. V dvoch prípadoch išlo o pohryznutie neznámym psom a v jednom  
               pohryznutie potkanom. U všetkých bola zahájená vakcinácia na infekčnom oddelení.   
  



  

  Z22.5 – Nosič vírusovej hepatitídy B 
               Jeden prípad bezpríznakového nosičstva u 39 – ročného muža s chorobnosťou    
               1,28/100 tis. obyvateľov. Nosičstvo zistené pri internom vyšetrení. LD nariadený 2   
                rodinným príslušníkom.  
 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
               Za mesiac január bolo spolu nahlásených 4547 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
5820,16 /100 tis. obyvateľov. 
V porovnaní s mesiacom december došlo k zvýšeniu počtu akútnych respiračných ochorení 
o 346 prípadov.  


