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Epidemiologická situácia za mesiac august2017 v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica 
 

 

Epidemiologická situácia za mesiac august je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 171 ochorení, čo je mierny pokles hlásených ochorení v porovnaní 

s mesiacom júl 2017 (180 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali pokles bakteriálnych infekcií a vzostup 

vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom júl 

 v skupine respiračných infekcií sme zaznamenali pokračujúci epidemický výskyt varicelly 

v meste Spišská Nová Ves a 1 prípad TBC pľúc z mesta Spišská Nová Ves 

 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 3 prípady nosičstva HBsAg 

 v skupine neuroinfekcií sme zaznamenali jedno ochorenie na zápal mozgových plien 

vyvolaný inými a nešpecifickými príčinami a jedno Bellovo ochrnutie 

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 2 prípady Lymeskej choroby 

 

Črevné nákazy  

A02  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 10 enteritíd a 1 bezpríznakové vylučovanie (zistené 

pri príjme na hospitalizáciu) 

vekové skupiny  po jednom prípade u detí do jedného roka  a 55 – 64 ročných, po 2 prípady 

u 5 – 9 ročných, u 25 – 34 ročných a u 45 – 54 ročných, 3 prípady u 1 – 4 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu 6x neznámy, 1x konzumácia mliečnych výrobkov, 3x 

konzumácia vajec  z domáceho chovu, 1 konzumácia kuracieho mäsa 

etiologický agens  11x Salmonella enteritidis 

rodinný výskyt z 4- člennej rodiny ochoreli 2 súrodenci po konzumácii  vajec z domáceho chovu 

a z 4- člennej rodiny ochoreli 2 súrodenci po konzumácii kuracieho mäsa 

okres GELNICA: hlásených 7 enteritíd a 1 bezpríznakové vylučovanie (zistené pri príjme na 

hospitalizáciu) 

vekové skupiny  po 1 prípade u detí do jedného roka, u 1 – 4 ročných, u 5 – 9 ročných a u 55 

– 64 ročných, po 2 prípady u 10 – 14 ročných a nad 65 rokov 

pravdepodobný faktor prenosu 4x neznámy, 1x zmiešaná strava, 1x kuracie mäso, 1x vajcia 

z obchodnej siete, 1x vajcia z domáceho chovu 

etiologický agens  1x Salmonella bližšie neurčená, 7x Salmonella enteritidis 
 

 

Adresát: 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Ipeľská 1 

 

040 11 Košice 



 

A03   Šigelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

veková skupina u 2 ročného dieťaťa, žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

bývania  

etiologický agens Shigella flexneri 

 

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 19 prípadov ochorenia, z toho 1 ochorenie hlásené 

ako nozokomiálna nákaza  

vekové skupiny 1 prípad u 15 – 19 ročných, po 3 prípady u detí do jedného roka, u 6 – 9 

ročných a 20 – 24 ročných, 4 prípady nad 65 rokov, 5 prípadov u 1 – 4 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu 15x neznámy, 1x konzumácia zmiešanej stravy, 1x  

konzumácia vajec z obchodnej siete, 2x konzumácia kuracieho mäsa  

etiologický agens9x Campylobacter jejuni, 1x Campylobacter coli, 1x Campylobacter 

species, 3x Clostridium difficile nešpecifikované, 1x Clostridium difficile produkujúci toxín 

A aj toxín B, 1x EPEC nešpecifikovaný, 1x  EPEC O44, 1x  EPEC O145, 1x Yersinia 

entercolitica 

rodinný výskyt z 3- člennej rodiny ochoreli dvaja členovia, pravdepodobný faktor prenosu 

neznámy 

okres GELNICA: hlásených 21 laboratórne potvrdených ochorení  

vekové skupiny  po 1 prípade u10 – 14 ročných, u 15 – 19 ročných, u 35 – 44 ročných a u 55 

– 64 ročných, po 2 prípady u 20 – 24 ročných a nad 65 rokov, 3 prípady u 5 – 9 ročných, po 5 

prípadov u detí do jedného roka a u 1 – 4 ročných 

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

z obchodnej siete, 2x konzumácia vajec z domáceho chovu, 3x konzumácia zmiešanej stravy 

a 14x neznámy 

etiologický agens 2x Campylobacter coli, 18x Campylobacter jejuni, 1x  Campylobacter 

nešpecifikovaný 

 

A071 Giardióza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 3 ochorenia  

vekové skupiny  u dieťaťa do jedného roka a u  dvoch ročných detí, deti žijúce v prostredí 

s nízkym štandardom bývania  

etiologický agens  Giardia intestinalis 

 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 31 prípadov ochorenia, z toho 4 ako nozokomiálna 

nákaza 

vekové skupiny  po 1 prípade u 5 – 9 ročných, u 10 – 14 ročných, u15 – 19 ročných, u 35 – 

44 ročných a nad 65 rokov a po 13 prípadov u detí do jedného roka a u 1 – 4 ročných 

etiologický agens 26x Rotavírus, 2x vírus Norwalk, 3x Adenovírus 
rodinný výskyt zo 4- člennej rodiny ochoreli dvaja súrodenci, proti rotavírusom neočkovaní 

okres GELNICA: hlásené 3  prípady ochorení  

vekové skupiny  u 3 mesačného dieťaťa a u 2  a 5 ročných detí 

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



 

A 09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia 

vekové skupiny u 8 mesačného dieťaťa, ročného dieťaťa a 28 ročného muža, hospitalizovaných 

na infekčných oddeleniach v Košiciach 

 

B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia -  u 2 a 5 ročných detí, žijúcich v prostredí 

s nízkym štandardom bývania 

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 2 ročného dieťaťa, žijúceho v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom 

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

 

B814  Zmiešané črevné helmintózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie  u 18 ročnej študentky žijúcej v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom 

 

Vírusové hepatitídy 

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

vekové skupiny u 32 a 42 ročných žien a 55 ročného muža, proti VHB neočkovaní  

nosičstvo zistené  1x v rámci hospitalizácie, 2x v rámci predoperačného vyšetrenia 

epidemiologická anamnéza  3x negatívna 

 

Vzdušné nákazy 

A 15 – A 19  Tuberkulóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny  u 67 ročného muža z mesta Spišská Nová Ves 

ochorenie potvrdené   na základe RTG, mikroskopicky a kultivačne zo spúta   

forma    pľúcna 

vyšetrenie   pre obtiaže  

 

B01  Varicella 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 13 ochorení 

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

prípady u 5 – 9 ročných a 6 prípadov u 1 – 4 ročných 

epidemický výskyt v meste Spišská Nová Ves 7 prípadov (od začiatku epidémie 78 

prípadov) 

 

B02  Herpes zoster 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 2 prípady ochorenia, z toho 1 ochorenie s 

komplikáciou erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 

vekové skupiny u 26 ročného muža a 83 ročnej ženy 

 

B27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia 

vekové skupiny u ročného a 4ročného dieťaťa  

vyšetrenie sérologicky 2x CMV IgM pozit. 

forma  2x hepatálna 

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 



 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 31. - 35. KT hlásených spolu 800 

akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho 35 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení (CHPO) a 1 komplikácia. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 540 ARO, z toho 17 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 31. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 2289,1/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 260 ARO, z toho 18 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 34. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 1757,0/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov  

 

J13 Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie  

 u  16 ročného študenta prijatého na detské oddelenie pre pneumóniu a fluidothorax, 

z pleurálneho výpotku izolovaný Streptococcus pneumoniae, sérotyp 1 

 

J156 Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

 77 ročný muž prijatý na OMIS, zo spúta izolovaný Enterococus cloacae 

 

J158  Iná bakteriálna pneumónia 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia ako nozokomiálne nákazy 

 80 ročný polymorbídny pacient s potrebou UPV, zo spúta izolovaný Acinetobacter species 

 79 ročná polymorbídna žena, zo spúta izolovaný Proteus mirabilis 

 77 ročný muž hospitalizovaný na OAIM, vykonaná tracheostómia, zo spúta izolovaný 

Proteus mirabilis 

 

Neuroinfekcie 

G03 Zápal mozgových plien vyvolaný inými a nešpecifickými príčinami 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 1 ochorenie  

 35 ročný pacient prijatý na infekčné oddelenie po vyšetrení LSPP pre neuroinfekt, febrility do 

38°C, silné bolesti hlavy, vertigo, zvracanie, meningitizmus. V laboratórnych vyšetreniach nízka 

zápalová aktivita, biochémia bez výraznej patológie, hraničná hyponatremia a hyperglygémia, 

realizované CT mozgu, likvorovým vyšetrením potvrdený serózny zápal (zvýšená pleocytóza s 

prevahou mononuklearov, proteinoráchia, laktát, albumín, CI v norme, kultivačne negatívny). 

Pravidelne konzumuje kozie mlieko. V komplexnej antibiotickej liečbe, antiedematóznej, 

vitamínovej a podpornej liečbe v krátkom čase ústup ťažkostí, neurologický nález v norme, v 

dobrom klin. stave pacient prepustený do ambulantnej starostlivosti. 

 

G510 Bellovo ochrnutie 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 1 ochorenie  

 18 ročná gravidná žena prijatá na detské oddelenie s parézou nervus facialis vľavo, 

afebrilná. Vo vstupných laboratórnych vyšetreniach prítomná nízka zápalová aktivita. 

Ordinovaná symtomatická liečba a rehabilitácie, vzhľadom na graviditu bolo podávanie 

kortikoidov a syntostigmínu kontraindikované. 



Nákazy kože a slizníc 

A 46  Erysipelas 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 54 ročnej ženy 



 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 ochorenia 

vekové skupiny po 1 prípade u detí do jedného roka, u 1 – 4 ročných, u 5 – 9 ročných a u 25 

– 34 ročných  

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 2 ročného dieťaťa 

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

A 510 Primárny genitálny syfilis 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 26 ročného muža 

ochorenie potvrdené  sérologicky 

prameň nákazy  neznámy 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 38 ročného muža 

ochorenie potvrdené  sérologicky 

prameň nákazy  neznámy 

 

A 530 Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 36 ročného muža 

ochorenie potvrdené  sérologicky 

prameň nákazy  neznámy 

 

A 540 Gonokokové inf. dolných častí močovopohl. sústavy bez abscesu 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia u 14 ročného žiaka a 21 

ročného muža 

ochorenie potvrdené  2x kultivačne  – Neisseria gonorrhoeae  

prameň nákazy  2x neznámy 

 

Ostatné infekcie 

A408  Iná streptokoková septikémia 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

 59 ročná žena prijatá na interné oddelenie pre febrilný stav, z hemokultúry (HK) izolovaný 

Streptococcus viridans 

 

410  Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

 u mesačného dieťaťa prijatého na detské oddelenie s febrilitami a zvýšenými zápalovými 

parametrami, odobratá HK – izolovaný Staphylococcus aureus 

 

A411  Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 laboratórne potvrdené ochorenia, z toho 2 ako 

nozokomiálna nákaza 

 66 ročný muž prijatý na interné oddelenie pre febrilný stav, metabolickú dekompenzáciu 

hepatopatie, odobratá HK - izolovaný Staphylococcus hominis 

 66 ročný pacient prijatý na interné oddelenie pre pyelonefritídu s celkovou alteráciou 

stavu, prekolapsový stav, TT do 39°C, pri príjme vysoké zápalové parametre, odobratá HK 

- izolovaný Staphylococcus hominis 

 84 ročná žena hospitalizovaná na oddelení dlhodobo chorých, zavedená i.v. linka. Z HK: 

Staphylococcus epidermidis, ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 1,5 ročné dieťa prijaté na detské oddelenie pre vracanie, TT do 40°C, stav komplikovaný 

sepsou, zavedená i.v. linka, odobratá HK - izolovaný Staphylococcus hominis, ochorenie 

hlásené ako nozokomiálna nákaza. 



 

A412  Septikémia vyvolaná nešpecif.stafylokokmi 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

 73 ročná polymorbídna pacientka prijatá na interné oddelenie pre febrility do 39°C, 

slabosť, 1x vracanie, odobratá HK - izolovaný Staphylococcus species 

 

A415  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 7 laboratórne potvrdených ochorení, z toho 2 ako 

nozokomiálna nákaza  

 92 ročná pacientka prijatá na interné oddelenie so  závažnou pľúcnou hypertenziou, s KES 

dysrytmiou, ostatnými dg.,  pre septický šok, odobratá HK - Pseudomonas species 

 60 ročný pacient hospitalizovaný pre začínajúci septický stav, v laboratórnych 

vyšetreniach zistená elevácia zápalových parametrov, odobratá HK - izolované E. coli. 

 79 ročný polymorbídny pacient po TIA, s CHOCHP a ostatými dg. prijatý na interné 

oddelenie pre zhoršenie zdravotného stavu, hnačky, vracanie, febrility, odobratá HK - 

izolovaný Proteus mirabilis 

 67 ročný muž hospitalizovaný na internom oddelení, zavedená i.v. kanyla, febrility, z HK 

izolované E.coli, ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza 

 72 ročný polymorbídny muž opakovane hospitalizovaný na OAIM, zavedený CVK- zo 

špičky izolovaný Acinetobacter species, Z HK: E.coli, ochorenie hlásené ako nozokomiálna 

nákaza 

 62 ročná žena hospitalizovaná na internom oddelení s teplotou, slabosťou, dýchavičnosťou.  

Z HK izolované E.coli 

 71 ročný pacient, hypertonik, diabetik, s cirhózou pečene prijatý na interné oddelenie pre 

TT do 38,6°C, bolesti brucha, bronchopneumóniou, odobratá HK - izolovaná Roaultella 

ornithinolytica (Klebsiella iná). 

 

Zoonózy 

A692 Lymeská choroba 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

veková skupinau 55 ročnej ženy  

forma   ECHM 

vyšetrenie  sérologicky  IgM pozit.   

epidemiologická anamnéza prisatie kliešťa a pobyt v prírode 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad  ochorenia 

veková skupinau 2 ročného dieťaťa 

forma   ECHM 

vyšetrenie sérologicky  IgM pozit.  

epidemiologická anamnéza  poštípanie neznámym hmyzom  

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 poranenia 

známe zvieratá   2x pohryzenie psom  

neznáme zvieratá   1 x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia  vykonaná v 1 prípade 

okres GELNICA: hlásené 2 poranenia 

známe zvieratá   1x  pohryzenie psom  

neznáme zvieratá   1 x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia  vykonaná v 1 prípade 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 17 nozokomiálnych nákaz:  

 



Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná 

nemocnica Gelnica 

n.o. 

črevné  5   

vzdušné 1 3  

septikémie 3 1  

infekcie po výkone 2   

infekcia 

chirurgickej rany 
   

uroinfekcie 2   

kožné    

iné    

spolu 13 4  

  

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 OMIS - hlásilo  1 respiračnú infekciu – zo spúta izolovaný Enterobacter cloacae 

 Detsko - dojčenecké oddelenie – hlásilo 3 NN, 2 črevné infekcie – zo stolice izolovaný 2x 

Rotavírus, 1 spetikémiu – z HK izolovaný Staphylococcus hominis 

 Chirurgické oddelenie – hlásilo 1 uroinfekciu – z moča izolované E. coli 

 Oddelenie dlhodobo chorých - hlásilo 2 NN - 1 septikémiu: z HK izolovaný 

Staphylococcus epidermidis, 1 uroinfekciu: z moča izolovaný Proteus mirabilis 

 Interné oddelenie - hlásilo 2 NN:  1 črevnú infekciu – zo stolice izolované Clostridium 

difficile, 1 septikémiu - z HK izolované E. coli 

 JISN - hlásilo 1 črevnú infekciu – zo stolice izolovaný Rotavírus 

 Novorodenecké oddelenie - hlásilo 1 črevnú infekciu – zo stolice izolovaný Rotavírus 

 Neurologické oddelenie - hlásilo 2 infekcie po infúzii, transfúzii, liečebnej  injekcii – 

materiál neodobratý 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o. 

 OAIM hlásilo 4 NN: z toho 1 septikémiu – z HK izolovaný Aceinteobacter species a z 

CVK izolované E. coli, 3 respiračné infekcie – zo spúta izolované 1x Acintobacter species, 1x 

Proteus mirabilis, 1x Pseudomonas aeruginosa a Proteus mirabilis. 

 

 

                                                                                      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 


