
  

 

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov 

za mesiac november 2019 
  

           

                   Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná 

zníženým výskytom ochorení na norovírusovú enteritídu a enterokolitídu zapríčinenú 

Clostridium difficile a zvýšeným výskytom na varičelu a pertussis. U ostatných ochorení sme 

nezaznamenali výrazný nárast ani pokles.   

 

 

A02.0 -  Salmonelová enteritída  

- Zaznamenali sme 6 prípadov ochorenia s chorobnosťou 7,686/100 tis. obyvateľov. 

Vyskytla sa jedna rodinná epidémia, v ktorej ochoreli dve deti, faktor prenosu nezistený, 

ochorenia vyvolala Salmonella enteritidis. Ostatné prípady sa vyskytli sporadicky, všetky 

vyvolala Salmonella enteritidis. Faktor prenosu sa nám podarilo zistiť len v jednom 

prípade, domáce vajcia. Hospitalizácia nebola potrebná ani v jednom prípade.  

A03.1 -  Shigella flexneri 

               - 1 sporadický prípad u žiaka ZŠ žijúceho v podmienkach s nízkym hygienickým  

                 štandardom, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov.    

A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 

- Hlásených bolo 10 sporadických prípadov ochorenia s chorobnosťou 12,8/100 tis. 

obyvateľov (5 mužov, 5 žien). Faktor prenosu nebol zistený ani v jednom prípade. Všetky 

ochorenia vyvolal Campylobacter jejuni, hospitalizácia nebola potrebná ani v jednom 

prípade.  

A04.7 - Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 

              - 2 prípady s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov, obidva hlásené ako nozokomiálne  

                 nákazy. 

A07.8 - Iné špecifikované protozoárne črevné choroby 

              -  1 prípad vyvolaný Blastocystis hominis 

A08.1  - Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk 

- 3 prípady, chorobnosť 3,84/100 tis. obyvateľov, jeden prípad si vyžiadal hospitalizáciu 

na detskom oddelení 

A37.0  - Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis  

             -  Nahlásené 2 prípady, jeden u riadne očkovanej 45 - ročnej ženy a druhý u 34 - ročnej  

                ženy, u ktorej sa nám nepodarilo zistiť očkovanie z dôvodu nedostupnosti zdravotnej  

                dokumentácie. KO: dlhotrvajúci dráždivý a dusivý kašeľ.  

 A51.3 - Sekundárky syfilis kože a slizníc 

               - 1 ochorenie u 22 - ročného muža, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov 

 B01.9 - Varicella  - 7 prípadov u detí predškolského a školského veku, chorobnosť 8,96/100   

tis. obyvateľov 

 B02.9 - Herpes zoster - 1 prípad, chorobnosť 1,28/100 tis. obyvateľov 

 B80   -  Enterobióza - 3 prípady ochorenia, chorobnosť 3,84/100 tis. obyvateľov 

 B86   -  Scabies  - 2 ochorenia, chorobnosť 2,56/100 tis. obyvateľov 

 

 

RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 

            Za mesiac november bolo spolu nahlásených 3851 chrípkových ochorení s chorobnosťou 

4929,28/100 tis. obyvateľov.  

             V porovnaní s mesiacom september došlo k zvýšeniu počtu akútnych respiračných 

ochorení o 119 prípadov. 

 

 

  


