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Epidemiologická situácia za február 2017 v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica 
 

 

Epidemiologická situácia za mesiac február je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 146 ochorení, čo je takmer rovnaký výskyt v porovnaní s mesiacom január 

2017 (143 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali mierny pokles bakteriálnych infekcií 

a takmer rovnaký výskyt vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom január a epidemický 

výskyt rotavírusovej enteritídy v predškolskom zariadení 

 v skupine respiračných infekcií sme zaznamenali 2 prípady SARI a epidemický výskyt 

chrípky na neurologickom oddelení 

 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 1 chronická VHB a 1 prípad nosičstva 

HBsAg 

v skupine neuroinfekcií sme zaznamenali 1 variccelovú encefalitídu 

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 1 prípad nešpecifikovanej toxoplazmózy  

 

 

Črevné nákazy  

A02  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 enteritídy 

vekové skupiny  u 10, 11 a 13 ročných detí   

pravdepodobný faktor prenosu 3x neznámy 

etiologický agens  3x Salmonella enteritidis 

okres GELNICA: hlásené 4 laboratórne potvrdené ochorenia 

veková skupina   2 prípady vo vekovej skupine 1 – 4 ročných, po jednom prípade u 20 – 24 

ročných  a 25 – 34 ročných  

pravdepodobný faktor prenosu 2x konzumácia vajec z obchodnej siete, 2x neznámy 

rodinný výskyt z 5 člennej rodiny ochoreli 2 členovia, v jednom prípade bola potrebná 

hospitalizácia  

pravdepodobný faktor prenosuneznámy 

etiologický agens  4x Salmonella enteritidis 

 

 

A 03    Šigelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 
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veková skupina u 28 ročnej ženy žijúcej v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens Shigella flexneri 

 

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 20 laboratórne potvrdených prípadov, z toho 6 

ochorení ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny po 1 prípade vo vekových skupinách 5 - 9 ročných, 10 – 14 ročných a 25 - 

34 ročných, 3 prípady u 15 – 19 ročných, 6 prípadov nad 65 rokov a 8 prípadov u detí do 

jedného roka 

pravdepodobný faktor prenosu16x neznámy, 1x konzumácia zmiešanej stravy, 2x vajec 

z obchodnej siete, 1x kuracieho mäsa 

etiologický agens5x Campylobacter jejuni, 1x Campylobacter coli, 1x Clostridium 

difficile nešpecifikované, 6x Clostridium difficile produkujúci toxín A aj toxín B,  2x E. coli 

iné, 1x EPEC nešpecikované, 1x  EPEC O111, 1x EPEC O142, 1x  EPEC O124, 1x EPEC 

O124, 1x Yersinia enterocolitica sérovar O3 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

vekové skupiny  u mesačného dieťaťa 

pravdepodobný faktor prenosu  neznámy 

etiologický agens 1x EPEC O111 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 28 prípadov ochorenia, z toho 1 ochorenie ako 

nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny  po 1 prípade u 10 – 14 ročných a 45 – 54 ročných, 3 prípady u detí do 

jedného roka, 8 prípadov u 5 – 9 ročných a 15 prípadov u 1 – 4 ročných 

etiologický agens12x Rotavírus a 1x Adenovírus 

epidemický výskyt   v čase od 24.2. do 27.2.2017 ochorelo 18 detí z MŠ v Spišskej Novej 

Vsi z 80 exponovaných osôb (67 detí a 13 personál). Ochorenia potvrdené na základe 

klinických príznakov a epidemiologickej súvislosti, z klinických príznakov, ktoré trvali 1 – 2 

dni, dominovali hnačky, subfebrility, zvracanie.  Pre potrebu parenterálnej rehydratácie boli 3 

deti hospitalizované na detskom oddelení, u 3 detí bola podaná infúzna liečba ambulantne. 

V spolupráci s oddelením HDM boli v zariadení vykonané príslušné protiepidemické 

opatrenia. U 3 detí zo stolice potvrdený Rotavírus. 

 

B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 12 ročnej žiačky žijúcej v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom 

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

 

B814  Zmiešané črevné helmintózy 

okres GELNICA: hlásené 2 ochorenia  u 6 ročnej žiačky a 5 ročného dieťaťa žijúcich 

v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

 

Vírusové hepatitídy 

B 181 Chronická vírusová hepatitída B 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny  u 43 ročného proti VHB neočkovaného muža 

ochorenie zistené  v rámci preventívnej prehliadky zistené zvýšené hodnoty HT následne aj 

HBsAg pozitivita, HBV DNA zistená 

epidemiologická anamnéza negatívna 

 



Z225 Nosič HBsAg 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásený 1 prípad nosičstva 

vekové skupiny u 77 ročnej proti VHB neočkovanej pacientky  

nosičstvo zistené  ober krvi pri zaradení do dialyzačného programu 

epidemiologická anamnéza  negatívna 

 

Vzdušné nákazy 

A 15 – 19 Tuberkulóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 69 ročnej ženy  zo Spišských Vlách 

ochorenie potvrdené na základe pozit. RTG nálezu a klinických príznakov 

forma 1x TBC kostí a kĺbov 

vyšetrenie pre obtiaže 

 

A 37 Pertussis 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenia  

vekové skupiny u 47  a 68 ročného muža a 76 ročnej ženy, všetci neočkovaní   

klinický obraz dlhotrvajúci suchý dráždivý kašeľ, sťažené dýchanie, febrility 

ochorenie potvrdené klinicky a sérologicky 

 

B01  Varicella 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 5 ochorení 

vekové skupiny 2 prípady u detí do jedného roka, po 1 prípade u 1 – 4 ročných, 5 - 9 

ročných a u 10 - 14 ročných 

okres GELNICA: hlásených 17 ochorení, z toho 1 prípad komplikovaný encefalitídou 

(komentovaná v časti neuroinfekcie) 

vekové skupinypo1 prípade vo vekovej skupine u 10 – 14 ročných a u 15 - 19 ročných, 

3 prípady u 1 – 4 ročných a 12 prípadov u 5 – 9 ročných 

epidemický výskyt v obci Nálepkovo (11 prípadov) 

 

B02  Herpes zoster 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 2 ochorenia 

vekové skupiny u 43 ročnej ženy a 59 ročného muža 

 

B27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia 

vekové skupiny u 10 a 13 ročných bratov a 16 ročnej študentky 

vyšetrenie sérologicky 3x EBV IgM pozit. 

forma  1x uzlinová, 1x anginóza, 1x hepatálna  

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 22 ročného študenta 

vyšetrenie sérologicky EBV IgM pozit. 

forma  anginózno - hepatálna  

 

 

J 10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: evidovaných  19 prípadov ochorenia, z toho 7 hlásených 

sentinelovým lekárom a 12 ako nozokomiálna nákaza  

vekové skupiny  po 1 prípade u 15 – 19 ročných a 25 – 34 ročných, 3 prípady u 55 – 64 

ročných, po 4 prípady u 35 – 44 ročných a 45 – 54 ročných a 6 prípadov nad 65 rokov 



klinický obraz  TT 38°C, malátnosť, kašeľ, bolesti hlavy, kĺbov, svalov, nádcha. 

nazofaryngeálne výtery na izoláciu vírusu chrípky boli odobraté : 7x sentinelovým lekárom 

a 2 z neurologického oddelenia   

epidemiologická anamnéza  18 chorých proti chrípke neočkovaných, 1 očkovaný  

Influvac-om (17.10.2016) 

výsledky virologických vyšetrení  9x izolovaný vírus chrípky A(H3)  

epidemický výskyt  hlásilo neurologické oddelenie (epidémia komentovaná v NN) 

 

J 107 SARI 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 prípady 

 u 76 ročného proti chrípke neočkovaného muža. Tri dni sa mu veľmi zlé dýcha, netoleruje 

horizontálnu polohu, kašle, pociťuje búšenie srdca,  TT nad 38.5 °C .   Na RTG známy v.s. 

pneumónie vpravo. Pacient s respiračnou insuficineciou prijatý na OAIM za účelom 

ventilačnej podpory a intenzivistickej liečby. Ordinovaný Medoclav, Ciphin, Tamiflu. Výter 

z hrdla a nosa – PCR vírus chrípky: A(H3) pozit. 

 u 45 ročnej proti chrípke neočkovanej ženy, ambulantne liečenej pre akútnu bronchitídu. 

Pre nezlepšenie zdravotného stavu pri kontrole, pacientka dráždivo kašle, vykašliava zelené 

spútum, TT do 38 st. C, bolí ju v hrdle, na prednej strane hrudníka, predkolenia, ťažko sa jej 

dýcha, realizované  RTG vyšetrenie,  snímka hrudníka zobrazuje obojstrannú pneumóniu 

dolného a stredného pľúcneho poľa. Odoslaná na hospitalizáciu na interné oddelenie. Pri 

príjme febrilná, v laboratórnom náleze len mierne zvýšené zápalové markery, sklon 

k leukopénii. V priebehu hospitalizácie progresia klinického stavu v zmysle rozvoja 

dýchavice. Pacientka preložená na OAIM pre rozvoj respiračného zlyhania s potrebou UPV 

pri rozvoji ARDS. Započatá najprv neinvazívna ventilácia, ale pre progresiu hypoxémie 

indikovaná intenzívna ventilácia pľúc, indikovaný Tamiflu. Počas hospitalizácie aj napriek 

maximálnej intenzivistickej liečbe dochádza k rozvoju multiorgánového zlyhania, pacientka 

naďalej respiračne insuficientná, vyžaduje vysoké koncentrácie kyslíka, vysoké tlaky 

v dýchacích  cestách, obehovo nestabilná s potrebou vazopresorickej podpory. Napriek 

resuscitačnému úsiliu dochádza k zástave obehu, konštatovaný exitus letalis. Výsledky 

odobratého materiálu na vírus chrípky - negatívne.  

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 
 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 5. - 9. KT hlásených spolu 5622 akútnych 

respiračných ochorení (ARO), z toho 646 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení 

(CHPO) a 65 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 3670 ARO, z toho 432 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 6. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 12437,3/100 000 obyv. 

v starostlivosti hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 1952 ARO, z toho 214 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 8. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 15 - 

19 ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 10772,8/100 000 obyv. 

v starostlivosti hlásiacich lekárov  

 

J 150 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 88 ročného muža ako nozokomiálna 

nákaza 

hospitalizácia  hospitalizovaného na oddelení ODCH  

ochorenie potvrdené  kultivačne: zo spúta  Klebsiella pneumoniae  

 



J 208  Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie  

hospitalizácia  u 21 dňového novorodenca prijatého po neúspešnej ambulantnej liečbe na 

DO 

ochorenie potvrdené  zo spúta kultivačne MRSA 

 

 

Neuroinfekcie 

B001  Varicellová encefalitída 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

 u 9 ročného dieťaťa, na 6. deň po výseve varicelóznych eflorescencií, sa objavilo sťažené 

rozprávanie, vracanie a tras celého tela, dieťa nevládalo chodiť, vyšetrené na obvodnej 

ambulancii, odkiaľ  bolo odoslané na  detské infekčné oddelenie  DFN v Košiciach. 

Likvorový nález potvrdil prítomnosť seróznej neuroinfekcie. 

 

G510 Bellovo ochrnutie 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 1 ochorenie  

20 ročný pacient odoslaný na neurologické oddelenie z LSPP pre tŕpnutie  pravej strany 

tváre, ovisnutý pravý ústny kútik, nedokázal privrieť pravé oko, začalo mu slziť pravé oko, 

zhoršilo sa mu rozprávanie  

 

Nákazy kože a slizníc 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 prípady ochorenia 

vekové skupiny2 prípady u 10 – 14 ročných, po 1 prípade u 20 – 24 ročných a 35 – 44 

ročných 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad ochorenia 

vekové skupiny u 13 ročnej žiačky, žijúcej v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

bývania 

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

Ochorenie nebolo hlásené. 

 

Ostatné infekcie 

A408  Iná streptokoková septikémia 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

 7 mesačné dieťa prijaté na DO s dyspepsiou, pri príjme TT 38,6 °C, 12..3.14.2.2017 

vzostup TT do 39,9 °C. Odobratá krv na HK. Potvrdený Streptococcus porcinus 

 

A410  Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie ako nozokomiálna 

nákaza  

 hypotonický novorodenec hospitalizovaný na JISN pre respiračnú tieseň. Zavedený i.v. 

katéter.26.1.2017 febrility, vzostup zápalových markerov. Z HK izolovaný Staphylococcus 

aureus 

 

A415  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenia 

  rizikové batoľa pre TT do 39,4°C,  riedke stolice, vracanie, netoleruje per os a 

dehydratáciu z DA odoslané na DO, pre neustupujúce febrility, odobratá HK - izolovaná 

Klebsiella pneumoniae 

  54 ročná pacientka prijatá na interné oddelenie pre TT do 40 °C a pocitom na vracanie. 



Odobratá krv na HK - potvrdené E. coli. 

 85 ročná pacientka prijatá na interné oddelenie pre zlyhávanie ambulantnej liečby pre 

protrahované febrility. Z HK izolovaný Enterobacter cloacae. 

 

 

Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 prípady nosičstva, z toho dva prípady ako 

nozokomiálna nákaza 

veková skupina po 2 prípady u detí do jedného roka a vo vekovej skupine nad 65 rokov 

vyšetrenie kultivačne – 1 x ster z kože: Klebsiella pneumoniae – kmeň produkujúcu 

karbapenemázy, 1x výter z tonzíl: Klebsiella pneumoniae, 2x výter z nosa: MRSA  

okres GELNICA: hlásený 1 prípad nosičstva 

veková skupina 37 ročný pacient s apalickým syndrómom prijatý na ODCH pre febrilný 

stav, hypotenziu, v laboratórnom vyšetrení výrazne elevované zápalové parametre 

vyšetrenie kultivačne – výter z mandlí: MRSA  

 

 

Zoonózy 

B589 Nešpecifikovaná toxoplazmóza 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

veková skupina  u 16 ročnej študentky 

forma   uzlinová 

vyšetrenie  sérologicky:  TOXO IgM pozitívne 

epidemiologické šetrenie   kontakt s mačkou 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 poranenie 

neznáme zvieratá   1 x psom 

antirabická vakcinácia  vykonaná v 1 prípade 

okres GELNICA: hlásené 4 poranenia 

známe zvieratá   3 pohryzenie psom,  

neznáme zvieratá   1 x psom 

antirabická vakcinácia  vykonaná v 1 prípade 

 

 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 30 nozokomiálnych nákaz:  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná 

nemocnica Gelnica 

n.o. 

črevné  3 4  

vzdušné 14   

septikémie 1   

infekcie po výkone 2   

neuroinfekcie    

uroinfekcie 5   

kožné 1   

iné    

spolu 26 4 0 

  



 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

OMIS - hlásilo  2 nozokomiálne infekcie: 1 kožnú infekciu – zo steru z kože izolovaná 

Klebsiela pneumoniae – kmeň produkujúci karbapenemázy, 1 respiračnú infekciu – z výteru 

z tonzíl izolovaná Klebsiella pneumoniae   

Detské oddelenie – hlásilo 1 črevnú infekciu, zo stolice izolovaný  Rotavírus 

JISN - hlásilo 1 septikémiu – z HK izolovaný Staphylococcus aureus   

Oddelenie dlhodobo chorých - hlásilo 7 infekcií: 5 uroinfekcií – z moča izolované 2x 

Klebsiella pneumoniae, 2x Escherichia coli, 1x Proteus mirabilis,   1 respiračnú – zo spúta 

izolovaná  Klebsiell oxitoca, 1 črevnú – zo stolice izolované Clostridium difficille  

Interné oddelenie – hlásilo 3 infekcie, z toho 1 črevnú infekciu, zo stolice izolovaný 

Clostridium difficile, 2 infekcie po infúzii, transfúzii, liečebnej  injekcii – materiál neodobratý 

Neurologické oddelenie – hlásilo epidemický výskyt respiračných infekcií (od 28.1. – do 

31.1.2017) - z 95 exponovaných osôb (40 zdravotníckych pracovníkov  oddelenia  a  45 

hospitalizovaných pacientov) ochorelo 12 pacientov. V klinickom obraze dominovali 

subfebrility, suchý dráždivý kašeľ a mierna bolesť hlavy. 3 pacientom bol odobratý  materiál 

na virologické vyšetrenie. Na oddelení boli nariadené protiepidemické opatrenia. U dvoch 

chorých z výteru z hrdla a nosa izolovaný vírus chrípky A(H3). 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o. 

chirurgické oddelenie – hlásilo 1  črevnú infekciu, zo stolice izolovaný Clostridium difficile  

Interné oddelenie hlásilo 2  črevné infekcie, zo stolice izolovaný 2x Clostridium difficile 

Detské oddelenie – hlásilo 1 črevnú infekciu, z výteru z recta izolovaný Campylobacter 

jejuni 

 

 

 

                                                                                      MUDr. Renáta Hudáková  

                                                                                          regionálny hygienik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

- adresát 

Na vedomie: 

- NsP Spišská Nová Ves a.s., Nemocnica Krompachy s.r.o., Všeobecná nemocnica Pro Vitae 

n.o. 

- Obvodný úrad – odbor krízového riadenia SNV a Gelnica 

- Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves a Gelnica 

- VšZP Spišská Nová Ves, revízny lekár  

- Neštátne zdravotnícke zariadenia v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica 



- Zariadenia sociálnej starostlivosti v okrese Spišská Nová Ves 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad, odd. epidemiológie                  

- RÚVZ Spišská Nová Ves, odd. epidemiológie 


