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Prehľad hlásených prenosných ochorení v okrese Bardejov za mesiac december 2022 

 

Mesačný výkaz prenosných ochorení v okrese Bardejov za december 2022 

A020 Salmonelová enteritída 1 

A045 Kampylobakteriálna enteritída 11 

A047 Enterokolitída zapr. Clostridium difficile 7 

A071 Giardióza 1 

A080 Rotavírusová enteritída 14 

A081 Norovírusová enteritída 3 

A082 Adenovírusová enteritída 6 

A411 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 4 

A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 1 

A985 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom 1 

B019 Varicella bez komplikácie 18 

B80 Enterobióza 1 

B86 Svrab 23 

J02 Akútny zápal hltana 7 

J101 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 43 

J158 Iná bakteriálna pneumónia 1 

J20 Akútny zápal priedušiek 1 

J208 Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifik. organizmami 1 

J22 Nešpecifik. akútna infekcia dolných dýchacích ciest 1 

L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul 1 

L89 Dekubitálny vred - preležanina 1 

N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 10 

U071 Potvrdená infekcia Covid 19 PCR 50 

SPOLU  207 

               

    

I. Črevné nákazy 

1.1  Salmonelové infekcie 

      Zaznamenaný bol 1 prípad ochorenia s chorobnosťou 1,28/100 tis. obyvateľov. V porovnaní 

s minulým mesiacom je to o 7 prípadov menej.  

 

Tab. č. 1 – Salmonelové infekcie  

Diagnóza Počet prípadov 

A02.0 Salmonelová enteritída 1 

 



Ochorenie sa vyskytlo vo vekovej skupine 1 – 4 ročných, vyvolané Salmonella enteritidis, faktor 

prenosu nezistený.  

 

1.2 Iné bakteriálne črevné infekcie  

          V mesiaci december bolo hlásených 18 prípadov bakteriálnych črevných infekcií 

(chorobnosť 23,04/100 tis. obyv.), čo je rovnako ako minulý mesiac. Najvyššia vekovo špecifická 

chorobnosť bola u 0 – ročných.  

 

Tab. č. 2 – Etiológia bakteriálnych črevných infekcií  

Diagnóza Počet prípadov 

A04.5 Kampylobakteriálna enteritída 11 

A04.7 Enterokolitída zapr. Clostridium difficile 7 

 

1.2.1 Kampylobakteriálna enteritída – A04.5 

       Hlásených bolo 11 prípadov, čo je o 5 viac ako minulý mesiac (chor. 14,08/100 tis. obyv.). 

Išlo o sporadické prípady, všetky vyvolal Campylobakter jejuni. Ochorenia sa vyskytovali 

vo vekových skupinách: 0 r., 1 – 4 r., 10 – 14 r., 15 – 19 r., 35 – 44 r., 55 – 64 r. a 65+ r.. 

Epidemiologická anamnéza: 10x nezistená, 1x manipulácia s kuracím mäsom.  

 

1.2.2   Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile – A04.7 

          Oproti minulému mesiacu sa počet zvýšil z 3 na 7 prípadov (chor. 8,96/100 tis. obyv.). 

V štyroch prípadoch išlo o NN. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u 65+ ročných.  

 

1.3 Vírusové enteritídy – A08  

 V mesiaci december bolo hlásených 23 prípadov enteritíd (chor. 32,0/100 tis. obyv.), 

v novembri  to bolo 25. 

Tab. č. 3 – Rozdelenie vírusových enteritíd podľa agens 

Diagnóza Počet prípadov 

A080 Rotavírusová enteritída 14 

A081 Norovírusová enteritída 3 

A082 Adenovírusová enteritída 6 

 

1.3.1   Rotavírusová enteritída - A08.0 

           Hlásených bolo 14 sporadických prípadov (chor. 17,92/100 tis. obyv.), čo je o 4 prípady 

viac v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Všetko u neočkovaných detí. Najvyššia 

vekovošpecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 ročných a 1 - 4 ročných. 

1.3.2   Norovírusová enteritída – A08.1 

          V tomto mesiaci sa vyskytli 3 prípady s chorobnosťou 3,84/100 tis. obyvateľov, oproti 

minulému mesiacu je to pokles o 6 prípadov. Najviac ochorení bolo vo vekovej skupine 0 – 

ročných a 35 - 44 ročných.  

1.3.3   Adenovírusová enteritída – A08.2 

        Hlásených 6 prípadov, rovnako ako v minulom mesiaci (chor. 7,68/100 tis. obyv.), najviac 

vo vekovej skupine 0 ročných a 1 – 4 ročných.  



 

II. Vírusové hepatitídy 

V mesiaci december neboli hlásené prípady vírusovej hepatitídy.  

 

III. Nákazy preventabilné očkovaním 

        Neboli hlásené žiadne prípady.  

 

IV. Respiračné nákazy 

 

4.1 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 

Z detských ambulancií a oddelenia bolo nahlásených 43 prípadov chrípky (typ A - 42 , typ B - 1), 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u 1 - 4 ročných.  

 

4.2 Varicella – B01.9  

V mesiaci december bolo hlásených 18 prípadov varičely (chor. 23,04/100 tis. obyv.).   

 

4.3  Potvrdená infekcia Covid 19 – U07.1 

         V mesiaci december bolo hlásených v okrese Bardejov 50 pozitívnych a chorých osôb na 

COVID – 19, chorobnosť 64,0/100 tis. obyvateľov, je to pokles o 97 prípadov oproti minulému 

mesiacu, z toho veková skupina: 0 – roční: 0, 1 - 4 roční: 1, 5 - 9 roční: 1, 10 - 14 roční: 0, 15 - 

19 roční: 0, 20 - 24 roční: 0, 25 - 34 roční: 5 prípadov, 35 - 44 roční: 4 prípady, 45 - 54 roční: 

5 prípadov, 55 - 64 roční: 9 prípadov, 65+: 25 prípadov. 20 hlásených prípadov, t. j. 40,0%, 

bolo zaznamenaných u osôb, ktoré už predtým ochorenie prekonali (reinfekcia).         

 

V. Neuroinfekcie 

        V tomto mesiaci neboli neuroinfekcie hlásené.   

 

VI.  Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou  

6.1   Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom – A98.5 

        Z NRC nám bolo nahlásené jedno ochorenie u muža vo vekovej skupine 25 – 34 

ročných, chor. 1,28/100 tis.  obyv.. V epidemiologickej anamnéze bolo udané prerábanie 

starého domu.  KO: vysoká TT, triaška, bolesti krížov, bolesti ľavej nohy, nízky tlak, zvýšené 

pečeňové testy. Laboratórne: IgM Hantaan – pozit.   

  

VII.    Nákazy kože a slizníc 

          V mesiaci december bolo hlásených 23 prípadov ochorení na svrab (chor. 29,44/100 tis. 

obyv.), čo je viac o 13 prípadov v porovnaní s minulým mesiacom.  

 

VIII. Ostatné nákazy  

         V decembri bolo nahlásených 5 prípadov septických ochorení, všetky ako nozokomiálne 

nákazy, chorobnosť 6,4/100 tis. obyvateľov.              

 



Tab. č. 4 – Sepsy podľa etiologického agens 

Diagnóza Počet prípadov 

A411 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 4 

A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 1 

 

 

IX. Pohlavne prenosné ochorenia 

            V tomto mesiaci nebol hlásený ani jeden prípad ochorenia.  

 

X. Importované nákazy 

            Neboli hlásené žiadne importované nákazy. 

 

XI. Úmrtia 

V mesiaci december neboli hlásené žiadne úmrtia na infekčnú chorobu. 

      

 

   

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                    

                                        

                                          
 

 

 

 

 


