
  

 

 

 

 

Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Bardejov 

za mesiac júl 2020      
       

         

          Epidemiologická situácia v porovnaní s minulým mesiacom bola charakterizovaná 

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

enterokolitídu zapríčinenú Clostridium difficile. U ostatných ochorení sme nezaznamenali 

výrazný nárast ani pokles.   

 

A02.0 -  Salmonelová enteritída  

- Zaznamenaných bolo 13 prípadov ochorenia (6 mužov, 7 žien) chorobnosť 16,64/100 

tis. obyvateľov. Všetky ochorenia sa vyskytli sporadicky, ako faktor prenosu bola 2x 

udávaná konzumácia domácich vajec, u ostatných sa nám faktor prenosu nepodarilo 

zistiť. Všetky ochorenia vyvolala Salmonella enteritidis. Hospitalizácia bola potrebná 

v štyroch prípadoch.  

A04.0 -  E. coli enteropatogénne   

              -   Zaznamenané boli 2 sporadické prípady ochorenia u detí do 1 roka života, z toho bolo  

                  jedno dieťa hospitalizované na detskom oddelení.  

A04.5 -  Kampylobakteriálna enteritída 

- 19 prípadov ochorenia s chorobnosťou 24,32/100 tis. obyvateľov (8 mužov, 11 žien). 

Vyskytla sa jedna rodinná epidémia, v ktorej ochorela matka so synom, faktor prenosu 

nezistený. V ostatných prípadoch ako faktor prenosu bola 4x udávaná 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  

A08.0 – Rotavírusová enteritída 

              -   5 sporadických prípadov ochorenia s chorobnosťou 6,4/100 tis. obyvateľov u detí  

                   do 2 rokov života, hospitalizácia bola potrebná v štyroch prípadoch     

A54.8 – Iné gonokokové infekcie 

               -  Vyskytlo sa jedno ochorenie u 6 – mesačného dieťaťa, hospitalizovaného na detskom  

                   odd. NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov, následne prevezené na infekčné odd. DFN  

                   v Košiciach. KO: TT – 39,8°C, malátnosť, zvracanie, dehydratácia. Z hemokultúry  

                   vykultivovaná Neisseria gonorrhoea. Dieťa po 29. dňoch prepustené do ambulantnej  

                   starostlivosti. Rodinní príslušníci boli odoslaní na vyšetrenie k dermatovenerológovi,  

                   u rodičov gonorrhoea vylúčená.   

A69.2 -  Lymeská choroba 

        -   7 prípad s chorobnosťou 8,96/100 tis. obyvateľov, vo všetkých prípadoch bolo udávané  

             prisatie kliešťa, forma – ECM 

B77.0 -  Askarióza s črevnými komplikáciami  

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

B80    -  Enterobióza 

             -    2 prípady ochorenia s chorobnosťou 2,56/100 tis. obyvateľov  

 

RESPIRAČNÉ OCHORENIA: 

 

               Za mesiac júl bolo spolu nahlásených 576 chrípkových ochorení s chorobnosťou 

737,28/100 tis. obyvateľov.  

               V porovnaní s mesiacom jún došlo k zvýšeniu počtu akútnych respiračných ochorení 

o 7 prípadov.  

 


