
  

Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese 
Bardejov za mesiac júl 2017 

  
 
                 Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná 
zvýšeným výskytom ochorení na salmonelovú enteritídu a protozoárne črevné choroby, 
zníženým výskytom na kampylobakteriálu enteritídu a varičelu. U ostatných ochorení nebol 
zaznamenaný výrazný nárast ani pokles.  
 
 

A02.0 -  Salmonelová enteritída  
- Celkovo 48 prípadov ochorenia s chorobnosťou 61,44/100 tis. obyvateľov (13 

mužov, 36 žien).  
- 32 prípadov sa vyskytlo v epidemiologickej súvislosti u zamestnancov a pacientov 

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov, a u pacientov Hospicu v Bardejovskej Novej Vsi, 
kam sa strava z NsP Sv, Jakuba n. o., dováža. Celkovo ochorelo 33 osôb z 
celkového počtu exponovaných 956.  Ako faktor prenosu bola pravdepodobne 
zmiešaná strava podávaná v tomto zariadení. Ochorenia vyvolala Salmonella 
enteritidis.   

-  3 prípady sa vyskytli v rodinnej epidémii, kde ochoreli dve deti a ich matka. 
Pravdepodobným faktorom prenosu boli kuracie krídelká. Ochorenia vyvolala 
Salmonella enteritidis. Jedno ochorenie si vyžiadalo hospitalizáciu.  

- 2 prípady sa vyskytli taktiež v rodinnej epidémii, kde ochoreli starší manželia – 
dôchodcovia. Ako faktor prenosu udávali konzumáciu vyprážaného karfiolu, kde 
boli použité domáce vajcia. Ochorenia vyvolala Salmonella enteritidis. 

             Ostatné ochorenia sa vyskytovali sporadicky, faktor prenosu nebol zistený. 
Ochorenia vyvolala 1x Salmonella bareilly, 1x Salmonella infantis, ostatné Salm. 
enteritidis.  

A03.3 - Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei 
- 2 ochorenia u detí predškolského veku, žijúcich v podmienkach s nízkym 

hygienickým štandardom, chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov.   
A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 

- 12 sporadických prípadov ochorenia s chorobnosťou 15,36/100 tis. obyvateľov (6 
mužov, 6 žien). Faktor prenosu nebol zistený ani v jednom prípade. Všetky 
ochorenia vyvolal  Campylobacter jejuni. Hospitalizácia nebola potrebná ani 
v jednom prípade.   

A07.8 -  Iné špecifikované črevné choroby 
- 3 prípady ochorenia s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov. 

A08.0 -  Rotavírusová enteritída  
- 2 ochorenia u neočkovaných detí predškolského veku s chorobnosťou 2,56/100 

tis. obyvateľov. Obidve deti boli hospitalizované na detskom odd.  
A08.1 -  Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk  

- 2 ochorenia u detí predškolského veku 
A08.2 -  Adenovírusová enteritída  

- 1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov u 1- ročného dieťaťa. 
A69.2 -  Lymeská choroba 

- 1 prípad ochorenia, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov, u 19 - ročného muža. 
Udané prisatie kliešťa. Jednalo sa o I. štádium ochorenia s ECM. 

B01.9 – Varicella 
- 14 prípadov u detí predškolského a školského veku, chorobnosť 17,92/100 tis. 

obyvateľov. 
B02.9 - Zoster bez komplikácie 

- 1 prípad ochorenia u ženy s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov. 
-  



  

B27.0 - Gamaherpesvírusová mononukleóza 
- 1prípad u 15 – ročného žiaka ZŠ 

B27.9 - Nešpecifikovná infekčná mononukleóza 
- 1 prípad u 16 – ročnej študentky 

B77.0 –  Askarióza s črevnými komplikáciami 
- 1 prípad ochorenia, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov.    

B86    -  Svrab 
- 1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov.  

 
 
 
 
RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 
            Za mesiac júl bolo spolu nahlásených 838 chrípkových ochorení s chorobnosťou 
1072,64/100 tis. obyvateľov.  
            V porovnaní s mesiacom jún došlo k zníženiu počtu akútnych respiračných ochorení o 
641 prípadov. 


