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

 

Epidemiologická situácia za mesiac december je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 143 ochorení, čo je takmer rovnaký výskyt v porovnaní s mesiacom december 

2016 (146 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali mierny pokles bakteriálnych infekcií a  

vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom december 2016 

 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 1 akútnu VHB a 3 prípady nosičstva HBsAg 

v skupine neuroinfekcií a septikémií sme zaznamenali 1 prípad pneumokokovej meningitídy  

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 3 prípady Lymeskej choroby  

 

 

Črevné nákazy  

A02  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 enteritídy 

vekové skupiny  2 prípady vo vekovej skupine 1 – 4 ročných, po jednom prípade u detí do 

jedného roka a 10 – 14 ročných   

pravdepodobný faktor prenosu 2x neznámy, konzumácia vajec z obchodnej siete 1x a  

kuracieho mäsa 1x 

etiologický agens  3x Salmonella enteritidis, 1x Salmonella Infantis  

okres GELNICA: hlásené 2 laboratórne potvrdené enteritídy 

veková skupina   u 7 ročného a 17 ročného muža 

pravdepodobný faktor prenosu 2x konzumácia vajec z obchodnej siete 

etiologický agens  2x Salmonella enteritidis 

 

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 18 laboratórne potvrdených prípadov, z toho 4 ochorenia 

ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny po 1 prípade vo vekových skupinách 1 - 4 ročných a  55 – 64 ročných, po 2 

prípady u 5 – 9 ročných a 10 – 14 ročných, 4 prípady unad 65 rokov a 8 prípadov u detí do 

jedného roka 

pravdepodobný faktor prenosu17x neznámy, 1x kontakt s mačkou 

etiologický agens8x Campylobacter jejuni, 4x Clostridium difficile produkujúci toxín A aj 

toxín B,  1x  EPEC O55, 1x EPEC O86, 3x  EPEC O111, 1x EPEC O126 
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okres GELNICA: hlásených 10 laboratórne potvrdených prípadov 

vekové skupiny  po 1 prípade u 1 – 4 ročných, 15 – 19 ročných a nad 65 rokov, 7 prípadov u detí 

do jedného roka 

pravdepodobný faktor prenosu 10x neznámy 

etiologický agens 1x Campylobacter jejuni, 2x Clostridium difficile produkujúci toxín A aj 

toxín B, 2x E. coli iné, 2x EPEC nešpecifikované,  1x EPEC O55, 2x EPEC O111, 1x EPEC 

O128 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 19 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia, z toho 6 

ochorení ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny  1 prípad u 5 – 9 ročných, 4 prípady u 1 – 4 ročných detí a 14 prípadov u detí do 

jedného roka  

etiologický agens10x Rotavírus, 3x Norwalk vírus a 6x Adenovírus 

okres GELNICA: hlásených 10 laboratórne potvrdených ochorení,  

vekové skupiny 2 prípady  vo vekovej skupine 1 – 4 ročných a 8prípadov vo vekovej skupine 5 – 

9 ročných detí 

rodinný výskyt z 10 členov rodiny ochoreli 2 deti 

etiologický agens 7x Rotavírus, 2x vírus Norwalk, 1x Adenovírus 

 

A071 Giardióza 

okres GELNICA:  hlásené 1 ochorenie u ročného dieťaťa, žijúceho v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom 

etiologický agens Giardia intestinalis 

 

 

Vírusové hepatitídy 

B16.9 Akútna hepatitída B  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie na VHB  

vekové skupiny u 38 ročného muža z obce Hrabušice  

klinický obraz pacient prijatý na infekčné oddelenie v Prešove pre celkovú slabosť, malátnosť, 

bolesť kĺbov, febrility, ikterus sklér, hnačky. Vo vstupných laboratórnych vyšetreniach zistená 

elevácia enzýmov HT, HBsAg, HBeAg a anti HBc pozit  

epidemiologická anamnéza  kontakt s HBsAg pozitívnou manželkou 

Protiepidemické opatrenia v ohnisku vykonané. 

 

Z225 Nosič HBsAg 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 prípady nosičstva 

vekové skupinyu 35 ročnej a 55 ročnej ženy a 42 ročného muža, proti VHB neočkovaní 

nosičstvo zistené, 1x v rámci preventívnej prehliadky, 1x v rámci diferenciálnej diagnostiky, 1x 

aktívne vyhľadanie v ohnisku 

epidemiologická anamnéza  2x negatívna, 1x operácia 

 

 

Vzdušné nákazy 

A 38    Scarlatina 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:: hlásené 1 ochorenie u 6 ročného žiaka
 

 

B01  Varicella 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 5 ročného dieťaťa 

okres GELNICA: hlásených 8 ochorení 

vekové skupiny1 prípad vo vekovej skupine u 15 - 19 ročných,po 2 prípady u 1 – 4 ročných 

a 10 – 14 ročných a 3 prípady u 5 – 9 ročných 

epidemický výskyt v obci Mníšek nad Hnilcom (6 prípadov) 



 

B02  Herpes zoster 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásených 8 ochorení, z toho 1 ochorenie s komplikáciou 

erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 
vekové skupiny po 2 prípady u 55 – 64 ročných a nad 65 rokov, po 1 prípade u 20 - 24 ročných, 

25 - 34 ročných, 35 - 44 ročných a 45 – 54 ročných  

okres: GENICA:  hlásené 1 ochorenie bez komplikáciieu 60 ročnej ženy  

 

B08.8 Iné špecif.vírus.infekcie charakterizované léziami 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 6 ročného dieťaťa, z výteru laryngu  

potvrdený PCR  - vírus HHV6 

 

B 27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 ochorenia 

vekové skupiny 3 prípady vo vekovej skupine 1 – 4 ročných a 1 prípad u 5 – 9 ročných 

vyšetrenie sérologicky 3x CMV IgM pozit., 1x EBV IgM pozit. 

forma  2x uzlinová, 1x anginózno – uzlinová, 1x anginozno – uzlinovo - hepatálna  

 

J 01 Akútny zápal prinosových dutín - sinusitis acuta 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny u 64 ročnej onkologickej pacientky 

etiologický agens  výter z tonzíl – izolovaný Enterobacter cloacae 

 

J 04 Akútny zápal hrtana a priedušnice 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny u 52 a 65 ročného muža 

etiologický agens  výter z tonzíl – izolovaná  Klebsiella oxitoca, výter z nosa – izolovaný 

MRSA 

 

J 10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia u 27 a 45 ročného muža 

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

lekárom odobraté nazofaryngeálne výtery na izoláciu vírusu chrípky. 

epidemiologická anamnéza proti chrípke pacienti neočkovaní 

výsledky virologických vyšetrení izolovaný vírus chrípky A/H3 a vírus chrípky 

A/HonKong/4801/2014(H3N2)-like 

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 
 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 1. - 4. KT hlásených spolu 4474 akútnych 

respiračných ochorení (ARO), z toho 441 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení 

(CHPO) a 33 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 2913 ARO, z toho 281 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 3. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 15 - 19 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 9702,5/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 1561 ARO, z toho 63 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 4. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 15 - 19 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 7587,8/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov  

 

 

 



J 20  Akútny zápal priedušiek - bronchitis acuta 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 6 ročného dieťaťa  

hospitalizácia  hospitalizovaného v Šrobárovom ústave Dolný Smokovec pre recidivujúce 

laryngitídy. 

ochorenie potvrdené  z laryngu potvrdený vírus parainfluenzy typ III 

 

 

Neuroinfekcie 

G001  Pneumokoková meningitída 

okres GELNICA: : hlásené 1 ochorenie 
 69 ročná pacientka z obce Smolnícka Huta privezená cestou RZP, prijatá na OMIS v Spišskej 

Novej Vsi pre bolesti hlavy, celkovú slabosť, vracanie, riedku stolicu, prestala komunikovať, vadí 

jej svetlo a hluk. Pre rozvoj meningeálneho syndrómu realizovaná LP -  likvor slabý zákal, 

laboratórne prítomné proetíny,  leukocyty.  Kultivačne Strept. pneumoniae. Pacientka preložená 

na  Kliniku infektológie UN LP Košice. Proti invazívnym pneumokokovým infekciám 

neočkovaná. 

 

Nákazy kože a slizníc 

A 46  Erysipelas 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 63 ročnej ženy 

 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 22 prípadov ochorenia 

vekové skupinypo 1 prípade u 1 – 4 ročných, 15 – 19 ročných, 20 – 24 ročných a 35 – 44 

ročných,po 3 prípadu u detí do jedného roka, u 10 – 14 ročných a 25 – 34 ročných, 9 prípadov u 5 

– 9 ročných 

rodinný výskyt po 2 prípady v dvoch rodinách, 3 prípady v jednej rodine a po 5 prípadov 

v dvoch rodinách 

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

A540 Gonokokové inf.dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 19 ročného muža  

ochorenie potvrdené  kultivačne Neisseria gonorrhoeae 

prameň nákazy  neznámy 

 

Ostatné infekcie 

A410  Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenie ako nozokomiálna 

nákaza  

 40 ročný dialyzovaný pacient, po výmene CVK na chirurgickom oddelení febrility, stav 

koplikovaný sepsou. Z HK potvrdený Staphylococcus aureus. 

 53 ročný pacient prijatý na interné oddelenie, počas hospitalizácie vzostup zápalových 

parametrov pri defekte predkolenia. Z HK potvrdený Staphylococcus aureus. 

 77 polymorbídny pacient hospitalizovaný  na viacerých oddeleniach NsP SNV. Posledná 

hospitalizácia na OAIM koplikovaná sepsou. Z HK potvrdený Staphylococcus aureus. 

 

 

A411  Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými staphylokokmi 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenia  ako nozokomiálna 

nákaza  

 81 ročná žena hospitalizovaná na FRO, počas hospitalizácie teplota 39,1°C. Preložená na 

interné oddelenie.  Z hemokultúry izolovaný  Staphylococcus hominis. 



 

A415  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia 

  u 76 ročného polymorbídneho pacienta hospitalizovaného  na viacerých oddeleniach NsP 

SNV. Posledná hospitalizácia na OAIM komplikovaná sepsou. Z HK izlolovaná Klebsiella 

pneumoniae 

 u 67 ročný pacienta preloženého z OMIS-u na ODCH. Zavedený CVK. Pre pretrvávajúce 

febrility odber HK - izolovaná  Klebsiella pneumoniae 

 

Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 prípad nosičstva 

veková skupina u 85 ročnej ženy, hospitalizovanej na internom oddelení a ročného dieťaťa 

hospitalizovaného na detskom oddelení 

vyšetrenie kultivačne – výter z nosa: 2x MRSA  

 

 

Zoonózy 

A692 Lymeská choroba 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia 

veková skupinau 43 a 50 ročnej ženy a 63 ročného muža

forma 2x ECHM, 1x kĺbna forma 

vyšetrenie sérologicky 2x IgM pozit. 1x IgG pozit.  

epidemiologická anamnéza 2x prisatie kliešťa a pobyt v prírode, a 1x neznáma 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  
okres GELNICA: hlásené 1 poranenia 

známe zvieratá   pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia nevykonaná   

 

 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 28 nozokomiálnych nákaz:  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná 

nemocnica Gelnica 

n.o. 

črevné  9 2  

vzdušné 3   

septikémie 6   

infekcie po výkone 2 1  

neuroinfekcie    

uroinfekcie 5   

kožné    

iné    

spolu 25 3 0 

  

 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

OMIS - hlásilo  3 nozokomiálne infekcie: 1 črevnú infekciu, zo stolice izolovaný Clostridium 

difficile a 2 septikémie – z HK izlovaný Staphylococcus aureus a KIlebsiella pneumoniae. 

Detské oddelenie – hlásilo 5 črevné infekcií, zo stolice izolovaný 3x Rotavírus, 1x Norwalk 

vírus a 1x Adenovírus 

JISN - hlásilo 2 črevné infekcie zo stolice izolovaný 1x Rotavírus, 1x Adenovírus 



Dialyzačné stredisko SNV - hlásilo 1 septikémiu, z hemokultúry izolovaný Staphylococccus 

aureus. 

Oddelenie dlhodobo chorých - hlásilo 6 infekcií: 2 respiračné – z výteru z tonzíl izolované 

Enterobacter cloacae, Klebsiell oxitoca, 2 cystitídy – kultivačne z moču izolované E. coli 

a Klebsiella pneumoniae, 1 infekciu po výkone – z rany izolovaná Klebsiella pneumoniae, 1 

septikémiu, z HK izolovaná Klebsiela pneumoniae, 

Chirurgické oddelenie – hlásilo 1 infekciu chirurgickej rany, kultivačne izolovaný MRSA 

Interné oddelenie – hlásilo 5 nozokomiálnych infekcíí, 1 črevnú infekciu, zo stolice izolovaný 

Clostridium difficile, 1 septikémia, z HK izolovaný Staphylococcus aureus , 2 cystitídy, 

kultivačne z moča izolovaná Klebsiella oxitoca a Pseudomonas aeruginoza, 1 respiračnú – z 

výteru z nosa izolovaný MRSA 

Neurologické oddelenie – hlásilo 1 cystitídu, z moču kultivačne potvrdená E. coli 

nešpecifikovaná 

FRO – hlásilo 1 septikémiu, z HK izolovaný Staphylococcus hominis 

 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o, 

chirurgické oddelenie – hlásilo 3 nozokomiálne infekcie, z toho 2 črevné infekcie, zo stolice 

izolovaný Clostridium difficile a 1 infekciu po infúzii, transfúzii, liečeb. injekcii, z IV kanyly 

izolovaný Pseudomonas aeruginosa 

 

 

 

                                                                                      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 


