
  

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

Zaznamenali sme 8 sporadických prípadov s chorobnosťou 10,24/100 tis. obyvateľov (4 
muži, 4 ženy). V siedmich prípadoch ochorenie vyvolala Salmonella enteritidis, v jednom 
prípade Salmonella infantis. Ako faktor prenosu bola v jednom prípade udávaná 
konzumácia surových domácich vajec, v ďalších prípadoch nebol faktor prenosu zistený. 
Jedno ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu na infekčnom oddelení a jedno na detskom 
oddelení. 

A03.1 -  Bacilová dyzentéria  
              Hlásený bol jeden prípad s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov u ročného dieťaťa,  
              žijúceho v domácnosti s nízkym hygienickým štandardom, hospitalizovaného na detskom  
              oddelení. Ochorenie vyvolala Shigella flexneri 
A04.0 – Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli 
              Hlásený bol jeden prípad s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov u 6 mesačného 
              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 
              (4 muži a 2 ženy). Ako faktor prenosu bola v jednom prípade udávaná zmiešaná strava,  
              v jednom manipulácia s bravčovým mäsom, u ostatných nebol faktor prenosu zistený.  
              Ochorenia boli vyvolané Campylobacter jejuni. Hospitalizácia na oddelení nebola 
              potrebná.   
A07.8 -  Iné špecifikované protozoárne črevné ochorenia  
              Nahlásené boli 2 ochorenie s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov, (1 muž, 1 žena). 
              Ochorenia vyvolala 1x Blastocystis hominis, 1x Entamoeba coli.  
A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
               Z mikrobiologického laboratória bolo nahlásených 25 prípadov ochorenia  
               s chorobnosťou 32.0/100 tis. obyvateľov. Ochorenia sa vyskytovali prevažne u detí  
               predškolského a školského veku, všetko u neočkovaných. Hospitalizáciu si  
               vyžiadalo 10 prípadov na detskom oddelení. Jedno ochorenie bolo nahlásené ako  
               nozokomiálna nakáza. 
A08.1 -  Akútna gastroenteropatia zapr. vírusom Norwalk 
               Nahlásené boli 3 prípady s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov, u detí do 3 rokov  
               života. 1 dieťa bolo hospitalizované na detskom odd.   
 A54.0 – Gonokoková infekcia  
               Nahlásené bolo 1 ochorenie u 21 ročnej ženy, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov. 
A59.0 -  Urogenitálna trichomoniáza 
               Vyskytlo sa 1 ochorenie u 31 ročnej ženy, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov. 
 B01.9 – Varicella  
               Z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast nám bolo nahlásených 42 
               prípadov  ochorenia s chorobnosťou 53,76/100 tis. obyvateľov, (24 u chlapcov, 18 u 
               dievčat). Všetky prípady sa vyskytli u detí predškolského a školského veku. 
 B02.9 – Herpes zoster 
               Vyskytli sa dva prípady ochorenia u dospelých mužov, chorobnosť 2,56/100 tis.  
               Obyvateľov 
 
 



  

  B77.0 –Askarióza s črevnými komplikáciami 
               Vyskytli sa 2 prípady ochorenia, s chorobnosťou 2,56/100tis. obyvateľov, (1 muž, 1                
žena).  
  B80    - Enterobióza 
               Nahlásené boli 2 prípady ochorenia s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov (2   
               muži).  
  B86  –  Svrab 
               Vyskytli sa 3 prípady s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov (1 muž, 2 ženy).  
 G01.0 -Guillain – Barrého syndróm 
                Hlásime 1 prípad u 6 ročného dievčaťa z Bardejova. Dieťa najprv liečené pre 
                folikulárnu angínu, TT do 40 st.C. Po dobratí ATB (Ospen) začali bolesti kolenných  
                kĺbov, padanie z nôh pri chôdzi. Pre tieto ťažkosti bola hospitalizovaná na DO NsP                
                Bardejov a následne preložená na odd. detskej neurológie, DFN Košice. V  
                neurologickom náleze prítomné znamky fr. paraparézy, areflexia L2/S2 dif. dg.  
                postinf. sy Gullain Barré. Boli odobraté vzorky stolice za účelom vyšetrenia na  
                prítomnosť poliovírusov. 
                Dieťa riadne očkované proti poliomyelitíde.  
   Z22.5 - Nosič vírusovej hepatitídy B 
                Jeden prípad bezpríznakového nosičstva u 46 ročného muža s chorobnosťou 
                1,28/100 tis. obyvateľov. Nosičstvo zistené pri vyšetrení na hematologickej  
                ambulancií. LD nariadený 1 rodinnému príslušníkovi. 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
             Za mesiac marec bolo spolu nahlásených 5118 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
6551,04/100 tis. obyvateľov.  
              V porovnaní s mesiacom február došlo k zníženiu počtu akútnych respiračných ochorení 
o 1976 prípadov.  


