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

 

Epidemiologická situácia za mesiac máj je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 193 ochorení, čo je takmer rovnaký počet ochorení v porovnaní 

s mesiacom máj 2017 (191 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali vzostup bakteriálnych infekcií aj vírusových 

enteritíd v porovnaní s mesiacom máj 

 v skupine respiračných infekcií sme zaznamenali epidemický výskyt varicelly v obci 

Rudňany a v meste Spišská Nová Ves, 2 prípady pertussis a 3 prípady TBC pľúc  

 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 2 prípady chronickej VHC a 4 prípady 

nosičstva HBsAg 

 v skupine neuroinfekcií sme zaznamenali jedno ochorenie na nešpecifikovanú vírusovú 

meningitídu a jedno Bellovo ochrnutie 

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 4 prípady Lymeskej choroby 

 

Črevné nákazy  

A02  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 8 enteritíd a 2 bezpríznakové vylučovania (1 aktívne 

vyhľadané v ohnisku, 1 zistené v rámci vydania zdravotného preukazu) 

vekové skupiny  po 1 prípade u detí do jedného roka, u 15 – 19 ročných a nad 65 rokov, po 2 

prípady u 5 – 9 ročných a u 35 – 44 ročných, 3 prípady u 1 – 4 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu 8x neznámy, 2x konzumácia vajec z obchodnej siete 

etiologický agens  6x Salmonella enteritidis, 3x Salmonella bližšie neurčená, 1x Salmonella 

sk. C  
rodinný výskyt zo 4 člennej rodiny ochorel 1 člen a  1x zistené vylučovanie salmonel  

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 46 prípadov ochorenia, z toho 3 ochorenia ako 

nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny 1 prípad u 45 – 54 ročných, 2 prípady u 5 – 9 ročných, 3 prípady u 15 – 19 

ročných, po 4 prípady u 20 – 24 ročných a 25 – 34 ročných, po 5 prípadov u detí do jedného 

roka a u 10 – 14 ročných, po 6 prípadov u 35 – 44 ročných a na d 65 rokov a 10 prípadov u 1 

– 4 ročných 
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pravdepodobný faktor prenosu 27 x neznámy, 7x  konzumácia vajec z obchodnej siete, 7x 

konzumácia vajec z domáceho chovu, 3x konzumácia kuracieho mäsa, 1x konzumácia 

morčacieho mäsa, 1x konzumácia syra  

etiologický agens25x Campylobacter jejuni, 12x Campylobacter coli, 1x Campylobacter 

species, 3x Clostridium difficile nešpecifikované, 2x Clostridium difficile produkujúci toxín 

A aj toxín B, 1x  EPEC O111, 1x  EPEC O126. 1x ZES kultivačne nevyšetrený 
rodinný výskyt  v 2 štvorčlenných rodinách sme zaznamenali 2 prípady v každej rodine 

okres GELNICA: hlásených 13 laboratórne potvrdených ochorení  

vekové skupiny  po 1 prípade vo vekovej skupine 10 – 14 ročných a 35 – 44 ročných, po 2 

prípady u detí do jedného roka a nad 65 rokov, 3 prípady u 25 – 34 ročných, a 4 prípady u 1 – 

4 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu  4x konzumácia kuracieho mäsa, 1x konzumácie vajec 

z obchodnej siete a 8x neznámy 

etiologický agens 10x Campylobacter jejuni, 1x Clostridium difficile produkujúce toxín 

A a B, 2x ZES kultivačne nevyšetrený 
rodinný výskyt zo 4 člennej rodiny ochoreli 3 členovia, z klinických príznakov dominovali 

hnačky, bolesti brucha a febrility, hospitalizácia nebola potrebná, 1x z VR izolovaný 

Campylobacter jejuni, PFP: grilované kuracie mäso  

 

A071 Giardióza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 2 ochorenia u dieťaťa do jedného roka a ročného 

dieťaťa, žijúcich v prostredí s nízkym štandardom bývania  

etiologický agens  Giardia intestinalis 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 22 prípadov ochorenia 

vekové skupiny  9 prípadov u detí do jedného roka, 12 prípadov u 1 – 4 ročných a 1 prípad u 

5 – 9 ročných 

etiologický agens 14x Rotavírus, 1x vírus Norwalk, 7x Adenovírus 
rodinný výskyt zo 4 člennej rodiny ochoreli dvaja súrodenci, u ktorých bola potrebná 

hospitalizácia 

okres GELNICA: hlásených 5 prípadov ochorenia  

vekové skupiny  po 1 prípade u  detí do jedného roka, 55 – 64 ročných a nad 65 rokov, 2 

prípady u 1- 4 ročných 

etiologický agens 5x Rotavírus 

 

B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia -  u 2,3, a 8 ročného dieťaťa, žijúcich 

v prostredí s nízkym štandardom bývania 

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

okres GELNICA: hlásené 2 ochorenia u 2 ročného dieťaťa a 13 ročného žiaka, žijúcich v 

prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

 

B79 Trichurióza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia u 2 a 8 ročného dieťaťa, žijúcich 

v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens  Trichuris trichiura 

 

 

 



Vírusové hepatitídy 

B 182 Chronická vírusová hepatitída C 
okres SPIŠSKLŚ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia 

vekové skupiny  u  53 ročnej ženy a 37 ročného muža a 

ochorenie zistené 1x v rámci predoperačného vyšetrenia – sérologicky anti HCV pozit., 

genotyp 1b, IL 28B C/T, 509 120 kópií v ml, 1x pri darovaní krvi – sérologicky anti HCV 

pozit., génotyp zatiaľ nemáme k dispozícií 

epidemiologická anamnéza 1x negatívna, 1x neodborne vykonané tetovanie 

 

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

vekové skupiny u 62 ročnej ženy, 33 a 42 ročných mužov, všetci proti VHB neočkovaní 

nosičstvo zistené 2x v rámci preventívnej prehliadky, 1x  v rámci predoperačného 

vyšetrenia 

epidemiologická anamnéza  1x neodborne vykonané tetovanie, 1x úraz nohy, 1x prekonanie 

VH v detskom veku 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad nosičstva 

vekové skupiny u  62 ročnej proti VHB neočkovanej ženy  

nosičstvo zistené  v rámci diferenciálnej dg. zistená elevácia enzýmov HT a pozitivita 

HBsAg 

epidemiologická anamnéza    operácia členka 

 

Vzdušné nákazy 

A 15 – A 19  Tuberkulóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia 

vekové skupiny  u 2 ročného dieťaťa z obce Rudňany a 2 mesačného a 3 ročného dieťaťa 

z obce Bystrany  

ochorenie potvrdené   1x potvrdená  mikroskopicky a PCR zo žalúdočnej šťavy,  2x 

potvrdená  mikroskopicky, PCR zo žalúdočnej šťavy, Quantiferon pozit. 

formy   3x pľúcna 

vyšetrenie   3x pre obtiaže a 2x aj v rámci rodinných kontaktov 

rodinný výskyt   v rámci vyšetrenia rodinných kontaktov v obci Bystrany potvrdená TBC 

pľúc u ďalšieho člena rodiny a u 2 mesačného dieťaťa potvrdená akútna miliárna TBC 

 

A 37 Pertussis 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia  

vekové skupiny u 8 ročného riadne očkovaného žiaka (Infanrix Hexa 19.9.2008 š: A21CA383D, 

Infanrix Hexa 2.2.2009 š: nie je uvedená v ZD, Infanrix Hexa 31.8.2009 š: A21CA279D, Infanrix 

Polio: 24.8.2015 š: AC20B297BD) a 73 ročného neočkovaného muža 

klinický obraz dlhotrvajúci suchý dráždivý kašeľ, sťažené dýchanie 

ochorenie potvrdené klinicky a sérologicky 

 

B01  Varicella 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 41 ochorení 

vekové skupiny po 1 prípade u detí do jedného roka a 25 – 34 ročných, 3 prípady u 15 – 19 

ročných, 5 prípadov 10 – 14 ročných, 12 prípadov u 1 – 4 ročných a 19 prípadov u 5 – 9 

ročných 

epidemický výskyt v meste Spišská Nová Ves 27 prípadov (od začiatku epidémie 52 

prípadov), v obci Rudňany 10 prípadov 

 

 

 



B02  Herpes zoster 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 4 ochorenia, z toho 3 ochorenia s komplikáciou 

erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 

vekové skupiny u 42 a 86 ročných žien, 65 a 70 ročných mužov 

okres: GELNICA:  hlásené 1 ochorenie 

 vekové skupiny u 79 ročnej ženy  

 

B27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia 

vekové skupiny u 5,6 a 9 ročných detí  

vyšetrenie sérologicky 2x CMV IgM pozit., 1x EBV IgM pozit. 

forma  2x uzlinová, 1x hepatálna 

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 
 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 22. - 26. KT hlásených spolu 1394 

akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho 61 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení (CHPO) a 2 komplikácie. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 903 ARO, z toho 13 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 24. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 4645,6/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 491 ARO, z toho 48 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 23. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 4941,4/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov  

 

J155  Pneumónia vyvolaná Escherichia coli 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

 78 ročný muž na UPV prijatý na OAIM, zo  spúta izolované E.coli 

 

J157 Pneumónia vyvolaná Mycoplasma pneumoniae  

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie  

 17 ročná pacientka prijatá na detské oddelenie pre pravostrannú pneumóniu, pre 

dodiferencovanie zdrav. stavu preložená do Šrobárovho ústavu Dolný Smokovec, odobratá 

krv na serológie, potvrdená Mycoplasma pneumoniae, ordinovaný Ciprinol s dobrým 

efektom 

 

J188  Iná pneumónia, zárodok neurčený 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

 60 ročný muž hospitalizovaný s dysp. syndrómom, na štvrtý deň výstup telesnej teploty, 

RTG - pleuropneumónia, materiál neodobratý 

 

Neuroinfekcie 

A879  Nešpecifikovaná vírusová meningitída 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: : hlásené 1 ochorenie 

 33 ročná pacientka prijatá na neurologické odd. pre prudké bolesti hlavy, zvracanie, svetlo 

a hluk nevadili, TT do 38°C, v neurologickom náleze prítomný meningeálny sy., 

Zrealizovaný základný hematologický a biochemický skríning – bez patológie, realizovaná 

LP - pleiocytóza a proteinoráchia. Pacientka preložená na Kliniku inf. a cest. medicíny v KE. 



Kultivačné a sérologické vyšetrenia sú negatívne. Diagnóza potvrdená na základe klinického 

obrazu ako serózna meningitída. 

 

G510 Bellovo ochrnutie 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 1 ochorenie  

 2 ročné dievčatko prijaté na DO pre katar HCD, hnačky a  parézu n. facialis  (pokles kútika 

úst, nedoviera pravé oko), zahájená kortikoidná a polyvitamínozna th, rehabilitácie 



Nákazy kože a slizníc 
A 46  Erysipelas 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 62 ročného muža 

 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 6 ročného dieťaťa   

okres GELNICA: hlásené 2 ochorenia 

vekové skupiny u 58 a 60 ročných žien 

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

Nebolo hlásené ochorenie. 

 

 

Ostatné infekcie 

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

 67 ročný muž prijatý pre febrilný stav na interné odd., laboratórnym vyšetrením zistená 

bicytopénia, minerálny dysbalans, hyperbilirubinémia, zvýšené zápalové parametre,  odobratá 

HK - izolované E. coli 

 63 ročný muž prijatý na int. odd pre poruchu vedomia pri febrilitách, odobratá HK - 

izolovaný Enterobacter cloacae. 

 81 ročný pacient s permanentnou AFiB, s art. hypertenziou a ostatnými dg. prijatý na 

interné odd. pre zmiešaný dyspeptický sy. s alteráciou celkového stavu. Pre rozvoj febrilít s 

laboratórnym nárastom zápalových parametrov, realizovaný odber HK - izolované E. coli. 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

 u 58 ročného muža privezeného cestou RZP pre febrility do 38°C, sťažené dýchanie, 

zahlienenie, bolesti v kýpťoch, odobratá hemokultúra - izolované E. coli 

 

Zoonózy 

A288 Iné špecif.baktér.zoonózy, nezatriedené inde 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad  ochorenia 

u 68 ročnej ženy prijatej na infekčné odd. pre teploty, hepatopatiu a slabosť  

vyšetrenie PCR - Anaplasma phagocytophilum   

epidemiologická anamnéza   prisatie kliešťa 

 

A692 Lymeská choroba 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia 

veková skupinau 44 a 66 ročných žien  

forma  2x ECHM 

vyšetrenie 2x sérologicky  IgM pozit.   

epidemiologická anamnéza 2x prisatie kliešťa a pobyt v prírode 

okres GELNICA: hlásené 2 prípady  ochorenia 

veková skupinau 63 ročnej ženy a 62 ročného muža 



forma  2x ECHM 

vyšetrenie sérologicky  2x IgM pozit., IgG pozit.   

epidemiologická anamnéza 1x prisatie kliešťa, 1x poštípanie neznámym hmyzom a 

2x pobyt v prírode 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 5 poranení 

známe zvieratá   3x pohryzenie psom  

neznáme zvieratá   2 x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia  vykonaná v 1 prípade, 1x očkovanie odmietnuté 

 

okres GELNICA: hlásené 3 poranenia 

známe zvieratá   2x pohryzenie psom  

neznáme zvieratá   1 x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia  vykonaná v 1 prípade 

 

 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 5 nozokomiálnych nákaz:  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná 

nemocnica Gelnica 

n.o. 

črevné  3   

vzdušné 1 1  

septikémie    

infekcie po výkone    

infekcia 

chirurgickej rany 
   

uroinfekcie    

kožné    

iné    

spolu 4 1 0 

  

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 Oddelenie dlhodobo chorých - hlásilo 2 črevné infekcie – zo stolice izolované 1x 

Clostridium difficille nešpecifikované a 1x Clostridium difficile produkujúce toxín A,B,   

 Interné oddelenie – hlásilo 1 respiračnú infekciu: materiál neodobratý a 1 črevnú infekciu: 

zo stolice potvrdené Clostridium difficile nešpecifikované 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o. 

 OAIM hlásilo 1 respiračnú infekciu – zo spúta izolované E. coli 

 

 

                                                                                      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 


