
  

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

Zaznamenali sme 6 sporadických prípadov s chorobnosťou 7,68/100 tis. obyvateľov (4 
muži, 2 ženy). Ochorenia vyvolala 5 krát Salmonella enteritidis a 1 krát Salmonella 
typhimurium. Ako faktor prenosu boli v jednom prípade udávané vajíčka, ostatné 
nezistené. Dve ochorenia si vyžiadali hospitalizáciu na detskom oddelení. 

A04.0 -  Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli 
              Nahlásené bolo 1 ochorenie u 0 ročného dieťaťa, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov. 
              Ochorenie bolo vyvolané E. coli O26. 
A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
              Vyskytlo sa 10 sporadických prípadov s chorobnosťou 12,8/100 tis. obyvateľov 
              (9 mužov a 1 žena). V jednom prípade udávali faktor prenosu konzumáciu údených 
              výrobkov. V ostatných prípadoch faktor nebol zistený. 
              Ochorenia vyvolal Campylobacter jejuni. Tri prípady ochorenia si vyžiadali  
              hospitalizáciu na oddelení.   
A04.7 -  Clostrídium difficile 
              Nahlásených bolo 7 prípadov ochorenia s chorobnosťou 8,96/100 tis. obyvateľov, z toho  
              6 prípadov hlásených ako NN.  
A07.1 -  Giardióza  
              Hlásené boli 3 prípady ochorenia s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov (2 muži, 1  
              žena). 
A07.8 -  Iné špecifikované protozoárne črevné ochorenia  
               Nahlásené bolo 1 ochorenie s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov u ženy. 
               Ochorenia vyvolala Entamoeba coli.  
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
              Z mikrobiologického laboratória bolo nahlásených 11 prípadov ochorenia  
              s chorobnosťou 14,08/100 tis. obyvateľov. Ochorenia sa vyskytovali prevažne u detí  
              predškolského a školského veku, tri prípady u dôchodcov. Všetko u neočkovaných.  
              Hospitalizáciu si vyžiadalo 8 prípadov (5 na detskom oddelení, 3 na geriatrii).  
A08.1 -  Akútna gastroenteropatia zapr. vírusom Norwalk 
              Nahlásený bolo 6 prípadov s chorobnosťou 7,68/100 tis. obyvateľov, u deti do 4 rokov   
              života. Hospitalizáciu si vyžiadali 2 prípady na detskom odd.   
A37.0 – Divý kašeľ - pertussis  
              Bolo nahlásené 1 ochorenie na pertussis chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov u 18  
              ročného študenta SŠ. Ťažkosti - suchý dráždivý kašeľ, pretrvával po dobu 4 týždňov.  
              Detskou lekárkou bola  odobratá krv na serologické vyšetrenie na pertussis. Výsledky 
              vyšetrení:  anti Bordetella pertussis  IgA – pozit, IgG – pozit. Pacient riadne očkovaný.  
A69.2 - Lymeská choroba  
             Vyskytli sa 4 prípady ochorenia, chorobnosť 5,12/100 tis. obyvateľov, (2 muži, 2 ženy). 
             U všetkých sa jednalo o I. štádium ochorenia s ECM. V troch prípadoch udávali prisatie  
              kliešťa, v jedom prípade poštípanie hmyzom 
B01.9 – Varicella  
              Z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast nám bolo nahlásených 6 
              prípadov  ochorenia s chorobnosťou 7,68/100 tis. obyvateľov, (2 u chlapcov, 4 u 
              dievčat). Všetky prípady sa vyskytli u detí predškolského a školského veku. 



  

B02.9 – Herpes zoster 
              Vyskytol sa jeden prípad ochorenia u 14 ročného chlapca, chorobnosť 1,28/100 tis.  
              obyvateľov 
B77.0 – Askarióza s črevnými komplikáciami 
              Vyskytli sa 3 prípady ochorenia, s chorobnosťou 3,84/100tis. obyvateľov, (2 muži, 1  
              žena).                
B80   -   Enterobióza   
              Nahlásené boli 3 prípady ochorenia s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov, (1 muž,  
              2 ženy).               
B86  –   Svrab 
              Vyskytli sa 4 prípady s chorobnosťou 5,12/100 tis. obyvateľov (1 muž, 3 ženy).  
Z20.3 - Kontakt alebo ohrozenie besnotou  
             Nahlásený 1 prípady poranenia neznámym psom u 74 ročného muža s chorobnosťou  
             1,28/100 tis. obyvateľov. Bola zahájená vakcinácia na infekčnom oddelení.    
 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
 
              Za mesiac máj bolo spolu nahlásených 2921 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
3738,88/100 tis. obyvateľov.  
               V porovnaní s mesiacom apríl došlo k zníženiu počtu akútnych respiračných ochorení 
o 1201 prípadov.  


