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Epidemiologická situácia za január 2016 v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica 

 
Epidemiologická situácia za mesiac január je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 93  ochorení, čo je pokles ochorení v porovnaní s mesiacom december 2015 

(123 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali mierny vzostup bakteriálnych infekcií aj 

vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom december 2015 

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

HBsAg 

 v skupine respiračných nákaz sme zaznamenali pokračujúcu lokálnu epidémiu parotitídy 

v obci Richnava a pokračujúcu lokálnu epidémiu varicelly  v obci Chrasť nad Hornádom 

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 1 prípad lymeskej choroby  

 

Črevné nákazy  

A020  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 enteritídy, z toho 1 ochorenie evidované ako 

nozokomiálna nákaza  

vekové skupiny u 7 mesačného,  ročného, 5 ročného dieťaťa a 82 ročného muža 

pravdepodobný faktor prenosu 4 x neznámy 

rodinný výskyt  ochoreli 2 členovia rodiny  
etiologický agens 4x Salmonella enteritidis 

okres Gelnica: hlásená 1 enteritída, 1 vylučovanie a 1mimočrevná infekcia 

vekové skupiny u 30, 49  a 57 ročnej ženy 

pravdepodobný faktor prenosu 2 x neznámy, 1x vajcia z obchodnej siete 

etiologický agens 2x Salmonella spp., 1x Salmonella infantis 

mimočrevná infekcia – u 57 ročnej ženy z výteru z pošvy potvrdená Salmonella spp. 

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 8 prípadov, z toho 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza  

vekové skupiny po 1 prípade vo vekových skupinách 15 – 19 ročných a nad 65 rokov, po 2 

prípady u detí do jedného roka, u 1 – 4 ročných a u 35 – 44 ročných  

pravdepodobný faktor prenosu 8x neznámy 

etiologický agens 2x Campylobacter jejuni, 1x Campylobacter coli, 2x Clostridium difficile, 1x  

EPEC O86, 1x  EPEC O124, 1x Yersinia entercolitica  
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okres GELNICA: hlásených 5 laboratórne potvrdených ochorení  

vekové skupiny u 4 detí do jedného roka  a u  ročného dieťaťa  

pravdepodobný faktor prenosu 5x neznámy 

etiologický agens 1x EPEC O124, 4x Campylobacter jejuni 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 5 laboratórne potvrdených ochorení 

vekové skupiny vo vekovej skupine 1 – 4 ročných detí 

etiologický agens 4x Rotavírus, 1x Norovírus 

okres GELNICA: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenia, z toho v 1 prípade ide o koinfekciu  

vekové skupiny u 8 mesačného dieťaťa (koinfekcia) a 4 ročného chlapca 

etiologický agens 2x Rotavírus, 1x Adenovírus 

 

A071  Giardióza  
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia -  u  ročných detí žijúcich v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom  

etiologický agens  Giardia intestinalis 

 

 

Vírusové hepatitídy 

B181 Chronická vírusová hepatitída B  
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny u 25 ročného muža, proti VHB riadne očkovaného v roku 1990 (Engerix) 

ochorenie zistené preventívne pri nástupe do výkonu trestu 

epidemiologická anamnéza neodborne vykonané tetovanie 

 

 

Z225 Nosič HBsAg 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 prípad nosičstva 

vekové skupiny u 43 ročného muža, proti VHB riadne očkovaného v roku 2001(Twinrix) 

nosičstvo zistené v rámci predoperačného vyšetrenia 

epidemiologická anamnéza   negatívna (pred aktívnou imunizáciou HBsAg nevyšetrené) 

 

Vzdušné nákazy 

B01   Varicella 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 23 ochorení, z toho 1 ochorenie s inou komplikáciou 

vekové skupiny po  1 prípade u 10 – 14 ročných a 15 – 19 ročných, 4 prípady u detí do 1 roka, 5 

prípadov u 1 – 4 ročných a 13 prípadov u 5- 9 ročných detí 

epidemický výskyt v obci Chrasť nad Hornádom (9 prípadov) – od začiatku epidémie 22 

prípadov   

 

B02   Herpes zoster 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 4 ochorenia, bez komplikácií  

vekové skupiny po 1 prípade u 55 - 64 ročných a nad 65 rokov, 2 prípady u 25 – 34 ročných 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 43 ročného muža 

 

B26 Parotitis epidemica 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: nebolo hlásené ochorenie 

okres GELNICA: hlásené 4 prípady ochorenia  z obce Richnava  

vekové skupiny 3 prípady u 5 – 9 ročných a 1 prípad u 10 - 14 ročných  

klinický obraz bolestivé zdurenie príušnej žľazy, subfebrility 



ochorenie potvrdené 1x klinicky a sérologicky: anti parotitis vírus  IgM pozit., 3x na základe 

klinických príznakov  a epidemiologických súvislostí 

očkovací status  3x jednou dávkou, 1x dvomi dávkami  

epidemiologická anamnéza epidemický výskyt v obci Richnava od 2.12.2015 spolu hlásených 

11 ochorení  

 

B 27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1ochorenie  

vekové skupiny u 18 ročnej študentky 

vyšetrenie  sérologicky  EBV IgM pozit. 

forma   anginózno - uzlinová 

 

J 03 Akútny zápal mandlí 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie  ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny u 36 ročného muža 

etiologický agens  Staphylococcus aureus 

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 

 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 1. – 4. KT hlásených spolu 1964 akútnych 

respiračných ochorení (ARO), z toho 223 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení 

(CHPO) a 6 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 1268 ARO, z toho 84 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 4. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 5296,4/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 696 ARO, z toho 139 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 3. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 6 - 14 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 5741,6/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

  

Neuroinfekcie 

Nebolo hlásené ochorenie. 

 

Nákazy kože a slizníc 

A46 Erysipelas 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásený 1 prípad ochorenia  

vekové skupiny  u 81 ročnej ženy 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad ochorenia  

vekové skupiny  u 60 ročného muža 

 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 9 prípadov ochorenia 

vekové skupiny  po 1  prípade vo vekovej  skupine detí  do jedného roka, u 5 – 9 ročných,  15 – 

19 ročných, 20 – 24 ročných a u 25 – 34 ročných, po 2 prípady u 1 – 4 ročných a  10 – 14 ročných    

okres GELNICA: hlásených 5 prípadov ochorenia 

vekové skupiny  po 1 prípade vo vekovej skupine detí do jedného roka, u 15 – 19 ročných a 45 – 

54 ročných a 2 prípady u 20 – 24 ročných  

 

 

 



Sexuálne prenosné ochorenia 

A 540 Gonokokové inf.dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu 
okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 24 ročného muža 

ochorenie potvrdené  kultivačne 

prameň nákazy  neznámy 
 

 

Ostatné infekcie 

A410 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia, z toho 1 ako 

nozokomiálna nákaza 

 77 ročná polymorbídna pacientka s poruchou vedomia a febrilitami prijatá na OAIM. Z 

hemokultúry potvrdený Staphylococcus aureus. 

 80 ročný polymorbídny pacient hospitalizovaný  na internom oddelení. Stav komplikovaný 

febrilitami. Z hemokultúry potvrdený Staphylococcus aureus, ochorenie evidované ako 

nozokomiálna nákaza. 

 

A411  Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

 u 54 ročného pacienta hospitalizovaného na OAIM, preloženého na interné oddelenie, 

hospitalizácia komplikovaná febrilitami. Z hemokultúry potvrdený Staphylococcus 

epidermidis, ochorenie evidované ako nozokomiálna nákaza. 

 

P 362 Sepsa novorodenca vyvolaná Staphylococcus aureus 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

 1-dňový novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou vyžadoval prvé dni pobytu na JIS 

bariérovú ošetrovateľskú techniku a monitoring vitálnych funkcií, laboratórne zistené zvýšené 

hodnoty zápalových parametrov.  Z  hemokultúry  potvrdený Staphylococcus aureus. 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

 1-dňový hypotrofický novorodenec preložený na JISN pre klinické a laboratórne známky 

intraamniotickej infekcie a podozrenie na rozvoj hemoragickej choroby novorodenca, zahájený 

intenzívny monitoring vitálnych funkcií, odobratá krv na hemokultúru, izolovaný Staphylococcus 

aureus. 

 

Zoonózy 

A692 Lymeská choroba 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

veková skupina  u 54 ročnej ženy 

forma  kĺbna 

vyšetrenie  sérologicky Westernblot pozit. 

epidemiologická anamnéza: negatívna 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 poranenia 

známe zvieratá  2x pohryzenie psom  

antirabická vakcinácia  nevykonaná 

okres GELNICA: hlásené 1 poranenie 

známe zvieratá   pohryzenie psom  

antirabická vakcinácia  nevykonaná 

 

 

 



Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 5 nozokomiálnych nákaz :  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná nemocnica 

Gelnica n.o. 

črevné  2   

vzdušné 1   

septikémie 2   

infekcie po výkone    

neuroinfekcie    

uroinfekcie    

kožné    

iné    

spolu 5 0 0 

 

 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 OAIM - hlásilo 1 nozokomiálnu infekciu -  1 sepsu: z HK izolovaný Staphylococcus 

epidermidis 

 Oddelenie dlhodobo chorých - hlásilo  2 nozokomiálne infekcie -  1 tonzilitídu: izolovaný 

Staphylococcus aureus (MRSA), 1 črevnú enteritídu: z výteru z recta izolované Clostridium 

difficile 

 Interné oddelenie  - hlásilo  2 nozokomiálne infekcie – 1 sepsu: z HK izolovaný 

Staphylococcus aureus, 1 črevnú enteritídu - z výteru z recta izolovaná Salmonella enteritidis 

 

 

 

 

 

 

                                                                           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 


