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Epidemiologická situácia za november 2015 v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica 

 
Epidemiologická situácia za mesiac november je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 132 ochorení, čo je mierny pokles ochorení v porovnaní s mesiacom október 

2015 (161 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali pokles bakteriálnych infekcií aj vírusových 

enteritíd v porovnaní s mesiacom október 2015 

 v skupine vírusových hepatitíd nebolo hlásené žiadne ochorenie 

 v skupine respiračných nákaz sme zaznamenali 2 pokračujúce lokálne epidémie parotitídy 

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 5 prípadov lymskej choroby a 2 prípady toxoplazmózy 

 

Črevné nákazy  

A020  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 10 enteritíd a 1 vylučovanie 

vekové skupiny po 1 prípade vo vekovej skupine 1 - 4 ročných, 15 – 19 ročných, 45 – 54 

ročných a nad 65 rokov, po 2 prípady vo vekovej skupine detí do jedného roka a 25 - 34 ročných 

a 3 prípady vo vekovej skupine 5 – 9 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu 5 x neznámy, 6x vajcia z obchodnej siete 

etiologický agens 7x Salmonella enteritidis, 4x diagnóza potvrdená na základe klinických 

príznakov a epidemiologických súvislosti 

rodinný výskyt  ochoreli všetci členovia rodiny (5), pravdepodobný faktor prenosu chlieb vo 

vajíčku - pripravovaný z vajec z obchodnej siete, z klinických príznakov dominovali vracanie, 

hnačky, subfebrility, bolesti brucha, v jednom prípade bola potrebná hospitalizácia 

 

A 03    Šigelózy 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

veková skupina u 2 ročného dieťaťa 

etiologický agens Shigella sonnei 

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 ochorenia, z toho 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny po 1 prípade u detí do jedného roka, vo vekových skupinách 1 – 4 ročných, 25 - 

34 ročných a nad 65 rokov 
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pravdepodobný faktor prenosu 4x neznámy 

etiologický agens 1x Campylobacter jejuni, 2x Clostridium difficile, 1x  EPEC nešpecifikované 

okres GELNICA: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia  

vekové skupiny u 4 mesačného a ročného dieťaťa  

pravdepodobný faktor prenosu 2x neznámy 

etiologický agens 1x EPEC O111, 1x Clostricium difficile 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 11 laboratórne potvrdených ochorení, z toho 1 ochorenie 

ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny do 1 roka – 5  prípadov, u 1 – 4 ročných 5 prípadov,  1 prípad u  5 – 9 ročných  

etiologický agens 3x Rotavírus, 4x Norovírus, 4x Adenovírus 

okres GELNICA: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia  

vekové skupiny u 9 mesačného a ročného dieťaťa 

etiologický agens 1x Rotavírus, 1x Adenovírus 

 

A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 12 ochorení ako nozokomiálne nákazy 

vekové skupiny  po 2 prípady vo vekových skupinách 45 – 54 ročných a 55 – 64 ročných a 8 

prípadov nad 65 rokov 

epidemický výskyt - V čase od 6.11.2015 do 12.11.2015 sa vyskytlo 12 prípadov ochorenia na 

neurologickom oddelení NsP Spišská Nová Ves. Z klinických príznakov dominovali vodnaté 

stolice, bez febrilít, u dvoch nauzea a vracanie. Všetkým pacientom bol odobratý výter z rekta s 

negatívnym výsledkom, u troch odobratá stolica aj na vírusy, tiež s negatívnym výsledkom. Nikto 

z personálu oddelenia nemal gastrointestinálne príznaky. Posledný prípad hlásený 16.11.2015. 

Protiepidemické opatrenia na oddelení vykonané. 

okres GELNICA: hlásené 4 ochorenia  

vekové skupiny  3 prípady u detí do jedného roka a u 27 ročného muža 

 

B814  Zmiešané črevné helmintózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenia -  u 7 ročného žiaka žijúceho v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens  Trichuris trichuria + Ascaris lumbricoides 

 

Vírusové hepatitídy 

Nebolo hlásené žiadne ochorenie. 

 

Vzdušné nákazy 

B01   Varicella 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia 

vekové skupiny vo vekovej skupine 5 – 9 ročných detí 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 14 ročného žiaka 

 

B02   Herpes zoster 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásených 7 ochorení, z toho 1 ochorenia s komplikáciou- 

erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 

vekové skupiny 1 prípady u 25 - 34 ročných, 2 prípady u 45 - 54 ročných a 4 prípady nad 65 

rokov 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 50 ročnej ženy 

 



B26 Parotitis epidemica 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 19 ochorení, z toho v jednom prípade bolo ochorenie  

komplikované orchitídou,  prebiehajúcich v 2 lokálnych epidémiách –1 prípad v obci Smižany 

a 18 ochorení v obci Bystrany  

vekové skupiny po 1 prípade u 20 – 24 ročných a 25 – 34 ročných, po 5 prípadov u 10 - 14 

ročných a u 15 – 19 ročných a 7 prípadov  u 5 – 9 ročných  

klinický obraz bolestivé zdurenie príušnej žľazy, subfebrility 

ochorenie potvrdené 19x na základe klinických príznakov a epidemiologických súvislosti 

očkovací status  7x jednou dávkou, 12x dvomi dávkami  

epidemiologická anamnéza epidemický výskyt v obci Bystrany od 29.7.2015 spolu hlásených 

45 ochorení a v obci Smižany spolu hlásených 32 ochorení 

 

B 27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 5 ochorení  

vekové skupiny po 1 prípade u detí do jedného roka a u 15 – 19 ročných a 3 prípady u 1 – 4 

ročných 

vyšetrenie  sérologicky 2x CMV IgM pozit., 2x EBV IgM pozit., v jednom prípade ochorenie 

potvrdené na základe klinických príznakov 

forma  4x uzlinová, 1x anginózno - hepatálna 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie (EBV IgM, IgG pozit.) 

vekové skupiny u 9 ročného žiaka 

forma  anginózno – uzlinovo - hepatálna 

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 

 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 45. – 48. KT hlásených spolu 2050 akútnych 

respiračných ochorení (ARO), z toho 143 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení 

(CHPO) a 7 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 1068 ARO, z toho 61 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 46. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 5042,7/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 982 ARO, z toho 82 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 48. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 4767,3/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

 

Neuroinfekcie 

A879  Nešpecifikovaná vírusová meningitída 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: : hlásené 1 ochorenie 

 25 ročná pacientka prijatá na neurologické oddelenie v Spišskej Novej Vsi za účelom dif. 

diagnostiky pre silné bolesti hlavy, nauzeu, zvracanie, vadilo jej svetlo a hluk. Lumbálnou 

punkciou verifikovaný neuroinfekt - proteinocytologická asociácia.  Pacientka preložená na 

Kliniku infektológie a cestovnej medicíny Košice. Kultivačné a sérologické vyšetrenie bez 

potvrdenia patogénu. 

 

G001  Pneumokokový zápal mozgových plien - pneumokoková meningitída 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: : hlásené 1 ochorenie 

 76 ročná pacientka privezená cestou RZP na interné oddelenie v Spišskej Novej Vsi pre 

dezorientáciu, febrility, vertigo, cefaleu. Podľa udania rodinných príslušníkov nepoznala 

príbuzných, hovorila z cesty, odpadla. Urgentne realizované neurologické vyšetrenie , CT mozgu 



a lumbálna punkcia. Likvor vyteká mierne  nažltlý, biochemický pozit. Pacientka preložená v ten 

deň na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny Košice. Likvor kultivačne potvrdený 

Streptococcus pneumoniae. Pacientka  neočkovaná. 

 

G 009  Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie  

 mesačné dieťa z obce Richnava prijaté na detské oddelenie v Krompachoch pre  týždeň 

trvajúce febrility do 40 °C pri ATB liečbe a febrilné kŕče. Vo vstupných laboratórnych 

vyšetreniach výrazná elevácia zápalových parametrov, zahájená parenterálne ATB liečba. 

Febrility do 40 °C naďalej pretrvávali, pozorované aj klonické kŕče, suponovaná meningitída, LP 

sa nepodarilo realizovať. Dieťa v ten deň  preložené  na OAIM DFN v Košiciach. Pre vážny 

zdravotný stav dieťaťa ani  na špecializovanom  pracovisku LP nevykonaná. Diagnóza potvrdená 

na základe klinického obrazu ochorenia.   

 

Nákazy kože a slizníc 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 20 prípadov ochorenia 

vekové skupiny  po 1 prípade vo vekových skupinách detí do jedného roka, 15 - 19 ročných a 45 

- 54 ročných, 2 prípady u 20 - 24 ročných, 3 prípady u 1 – 4 ročných detí, 4 prípady u 5 – 9 

ročných a 8 prípadov vo vekovej skupine 10 – 14 ročných.  

rodinný výskyt  v jednej rodine ochoreli 2 členovia, v jednej rodine 3 členovia a v dvoch 

rodinách 4 členovia rodiny  

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

A 519 Nešpecifikovaný včasný syfilis 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 40 ročnej ženy 

ochorenie potvrdené  sérologicky TPHA pozit. 

epidemiologická anamnéza  nezistená 

 

Ostatné infekcie 

A410 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 

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

nákaza 

 u 77 ročného muža hospitalizovaného na internom oddelení pre akútu respiračnú insuficienciu, 

stav komplikovaný  zvýšenou TT, realizovaný odber na HK,  potvrdený Staphylococcus 

aureus. 

 

A411  Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

 37 ročná onkologická pacientka prijatá na interné oddelenie v Spišskej Novej Vsi pre febrilný 

stav s celkovou alteráciou stavu, realizovaný odber na HK,  potvrdený Staphylococcus iný 

špecifikovaný. 

 

A418  Iná špecifikovaná septikémia 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

 70 ročná polymorbídna hypertonička , diabetička 2. typu na inzulíne prijatá na interné odd. v 

Sp. Novej Vsi pre prechodnú poruchu vedomia, po vylúčení CMP, pre suponovanú pľúcnu 

embolizáciu. Z HK vypotvrdený Enterococcus faecalis. 

 

I33  Akútny a subakút.zápal vnútrosrdia-endocarditis 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 



 59 ročná pacientka, st. p. reimpantácii ICD fortify VR,  prijatá na Kliniku infektológie a 

cestovnej medicíny v Košiciach pre intermitentné teploty, slabosť a neúspech ambulantnej 

liečby.  Kardiologického vyšetrenia: intermitentné febrility na podklade infikovaného trombu v 

oblasti ICD elektródy s vysokým embolizačným potenciálom. Opakovane z hemokultúry 

potvrdený Staphylococcus epidermidis. 

 

Z221  Nosič inej črevnej infekčnej choroby (okrem A02,A03) 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: novorodenecké odd. NsP Spišská Nová Ves hlásilo 3 prípady 

bezpríznakového vylučovania EPEC u novorodencov, z toho jeden prípad hlásený ako 

nozokomiálna nákaza, výtery z recta odobraté v rámci skríningu 

etiologický agens 2x EPEC O86, 1x E. coli haemolytica 

 

Zoonózy 

A692 Lymeská choroba 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 5 ochorení 

veková skupina  po dva prípady vo vekových skupinách 35 – 44 ročných a 55 – 64 ročných a 1 

prípad vo vekovej skupine 25 – 34 ročných 

forma  2x ECHM, 2x kĺbna forma, 1x neurologická 

vyšetrenie  5x sérologicky Borrelia burgdorferi IgM pozitívne  

epidemiologické šetrenie: 3x prisatie kliešťa, 1x poštípanie neznámym hmyzom, 1x neznámy 

okres GELNICA: hlásené 2 ochorenia 

veková skupina  u 74 ročného muža a 51 ročnej ženy 

forma  2x kĺbna  

vyšetrenie  2x sérologicky Borrelia burgdorferi IgM pozitívne  

epidemiologické šetrenie: 2x negatívna - prisatie kliešťa alebo poštípanie hmyzom neudávajú 

 

B589 Nešpecifikovaná toxoplazmóza 

okres GELNICA: hlásené 2 ochorenia 

veková skupina  u 28 a 29 ročnej ženy  

forma  2x uzlinová 

vyšetrenie  sérologicky: 2x TOXO IgM pozitívne 

epidemiologické šetrenie  2x kontakt s mačkami  

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 poranenia 

neznáme zvieratá  3x pohryzenie psom  

antirabická vakcinácia  vykonaná 3x 

okres GELNICA: hlásené 4 poranenia 

známe zvieratá  4x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia  nevykonaná  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nozokomiálne nákazy 

Bolo hlásených 16 nozokomiálnych nákaz :  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná nemocnica 

Gelnica n.o. 

črevné  15   

vzdušné    

septikémie 1   

infekcie po výkone    

neuroinfekcie    

uroinfekcie    

kožné    

iné    

spolu 16 0 0 

 

 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 Neurologické  oddelenie - hlásilo 12 nozokomiálnych infekcíí – črevné enteritídy – VR 

s negatívnym výsledkom 

  OAIM - hlásilo 1 nozokomiálnu infekciu -  črevnú enterkolitídu – zo stolice potvrdený toxín 

Clostridium difficile 

 Detsko dojčenecké oddelenie hlásilo 1 nozokomiálnu infekciu -  črevnú enteritídu – zo stolice 

izolovaný Adenovírus 

 Novorodenecké oddelenie hlásilo 1 kolonizáciu – z výteru z recta izolované EPEC O86 

 Interné oddelenie – hlásilo 1 sepsu - z HK izolovaný Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 

                                                                           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 


