
  

 

 

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov 

za mesiac august 2020      
       

         

                    Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná 

zvýšeným výskytom na salmonelovú enteritídu a Lymeskú boreliózu a zníženým výskytom na 

kampylobakteriálnu enteritídu. U ostatných ochorení sme nezaznamenali výrazný nárast ani 

pokles.   
 

A02.0 -  Salmonelová enteritída  

             - Zaznamenaných bolo 20 prípadov ochorenia (6 mužov, 14 žien), chorobnosť 25,6/100  

                   tis. obyvateľov. Vyskytla sa jedna epidémia v Domove sociálnych služieb, pri ktorej 

ochoreli dve klientky. Nariadený bol odber biologického materiálu všetkým 12 

klientom, pri ktorom sa zistilo ochorenie u ďalších troch klientov, ktorí nemali 

potiaže. Výsledky odberov u 8 zamestnancov boli negatívne. Faktorom prenosu bola 

zmiešaná strava, pripravovaná a podávaná na večeru klientom. Ochorenia vyvolala 

Salm. typhimurium. V zariadení boli vykonané protiepidemické opatrenia. 

Ostatné ochorenia sa vyskytli sporadicky, ako faktor prenosu bola 2x udávaná 

konzumácia domácich vajec, u ostatných sa nám faktor prenosu nepodarilo zistiť. 

Ochorenia vyvolala 1x Salmonella mbandaka a 14x Salmonella enteritidis.  

Hospitalizácia bola potrebná v jednom prípade.  

A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 

- 16 prípadov ochorenia s chorobnosťou 20,48/100 tis. obyvateľov (13 mužov, 3 ženy). 

Všetky ochorenia sa vyskytli sporadicky, faktor prenosu bol zistený len v jednom 

prípade - konzumácia hydinového mäsa, pravdepodobne nedostatočne tepelne 

upraveného, u ostatných ochorení nebol faktor prenosu zistený. Ochorenia vyvolal vo 

všetkých prípadoch Campylobacter jejuni. Hospitalizácia bola potrebná v štyroch 

prípadoch.  

A04.7 -  Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 

- 1 sporadický prípad hlásený ako NN  

A08.1 – Norovírusová enteritída 

              -   1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov u študentky vo vekovej  

                   skupine 15 – 19 ročných.      

A69.2 -  Lymeská choroba 

        -   18 sporadických prípadov s chorobnosťou 23,04/100 tis. obyvateľov /12 mužov, 6 žien/, 

vo  

             všetkých prípadoch bolo udávané prisatie kliešťa, forma – ECM 

B02.9  - Herpes zoster bez komplikácií 

              -   1  prípad vo vekovej skupine 45 – 54 ročných 

B77.0 -  Askarióza s črevnými komplikáciami  

              -   1 prípad ochorenia vo vekovej skupine 1 – 4 roční  

B80    -  Enterobióza 

             -    3 prípady ochorenia s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov  

J10 – Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky  

             -   1 ochorenie s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov, u 0 – ročného dieťaťa,  

                  hospitalizovaného na detskom odd.. Laboratórne potvrdený vírus chrípky A.  

U07.1 - Potvrdená infekcia Covid – 19 

- 10 prípadov ochorenia s chorobnosťou 12,8/100 tis. obyvateľov, z toho veková 

skupina 25-34 roční – 3 pr., veková skupina 35-44 roční – 1 pr., veková skupina 45-

54 roční – 2 pr., veková skupina 55-64 roční – 3 pr., veková skupina 65+ - 1 prípad.  

V klinickom obraze dominovali zvýšená teplota, nádcha, strata chitu a čuchu, 

celková slabosť. V štyroch prípadoch bolo ochorenie bez príznakov. V štyroch 



  

prípadoch bola prítomná cestovateľská anamnéza (ČR, Chorvátsko, Ukrajina), 

v šiestich prípadoch bez cestovateľskej anamnézy. V jednom prípade si ochorenie 

vyžiadalo hospitalizáciu na infekčnom oddelení v Prešove. 

 

RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 

              

             Za mesiac august bolo spolu nahlásených 508 chrípkových ochorení s chorobnosťou 

650,24/100 tis. obyvateľov.  

              V porovnaní s mesiacom júl došlo k zníženiu počtu akútnych respiračných ochorení 

o 68 prípadov.  

 

 

 

  


