
  

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

 

            Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná 

zníženým výskytom ochorení na salmonelovú enteritídu, zvýšený výskyt bol zaznamenaný 

u ochorení na kampylobakteriálnu enteritídu, varičelu. U ostatných ochorení nebol 

zaznamenaný výrazný nárast ani pokles. 
 

A02.0 -  Salmonelová enteritída  
Zaznamenali sme 3 prípady ochorenia s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov (2 

muži, 1 žena). Ochorenia sa vyskytovali sporadicky. Ako faktor prenosu boli v jednom 

prípade udávané domáce vajcia, u ostatných nebol faktor prenosu zistený. Ochorenia 

vyvolala  

Salmonella enteritidis. V jednom prípade si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu na 

detskom oddelení.   

A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 
Vyskytlo sa 8 sporadických prípadov s chorobnosťou 10,24/100 tis. obyvateľov (7 

muži, 1 žena). Ani v jednom prípade nebol faktor prenosu zistený. Všetky ochorenia 

vyvolal  Campylobacter jejuni. Ani v jednom prípade si ochorenie nevyžiadalo 

hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení.     

A07.8 – Protozoárne ochorenia 
- 1 ochorenie u dospelého muža, vyvolané Blastocystis hominis. 

A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
- 9 ochorení s chorobnosťou 11,52/100 tis. obyvateľov u neočkovaných deti do 3 

rokov života. V dvoch prípadoch si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu na detskom 

oddelení.     

A08.1 – Akútna gastroenteropatia vyvolaná vírusom Norwalk 
- 4 prípady u detí, chorobnosť – 5,12/100 tis. obyvateľov. Vo všetkých prípadoch 

bola potrebná hospitalizácia na detskom odd.  

A08.2 – Adenovírusová enteritída 
- 2 sporadické ochorenia u detí, chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov. Ani v jednom 

prípade nebola  potrebná hospitalizácia. 
A51.5 – Latentný včasný syfilis  

- Jedno ochorenie u 35 – ročnej ženy, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov. 
B01.9 – Varicella 

- 22 prípadov u detí predškolského a školského veku, chorobnosť 28,16/100 tis. 

obyvateľov. 
B77.0 –  Askarióza s črevnými komplikáciami 

- 1 prípad ochorenia u ženy, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov.     
B80   –  Enterobióza   

- 2 prípady u detí školského veku, chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov.  
B86    - Svrab 

- 2 prípady u detí školského veku, chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov.  

J13 – Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumóniae 

- 1 prípad u 4 ročného dieťaťa hospitalizovaného na detskom odd.  

 

RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
              Za mesiac december bolo spolu nahlásených 4507 chrípkových ochorení 

s chorobnosťou 5768,96/100 tis. obyvateľov.  

             V porovnaní s mesiacom október došlo k nárastu počtu akútnych respiračných ochorení 

o 302 prípadov.  


