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

 

Epidemiologická situácia za mesiac december je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 146 ochorení, čo je mierny vzostup ochorení v porovnaní s mesiacom 

november 2016 (132 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali pokles bakteriálnych infekcií, avšak 

zaznamenaný bol výrazný vzostup vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom november 2016 

 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 1 akútnu VHE, 1 prípad chronickej VHB a 4 

prípady nosičstva HBsAg  

v skupine neuroinfekcií a septikémií sme zaznamenali 1 prípad akútnej meningokokcémie  

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 2 prípady Lymeskej choroby  

 

 

Črevné nákazy  

A02  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 9 prípadov, z toho 7 enteritíd a 2 prípady 

bezpríznakového vylučovania salmonel, zistené 1x pred vydaním zdravotného preukazu a 1x pri 

príjme na oddelenie 

vekové skupiny  po 2 prípady vo vekovej skupine 1 – 4 ročných, 20 – 24 ročných a u 35 – 44 

ročných, po 1 prípade vo vekovej skupine 5 – 9 ročných, 25 – 34 ročných a 45 – 54 ročných   

pravdepodobný faktor prenosu 9x neznámy  

etiologický agens  3x Salmonella enteritidis, 2x Salmonella bližšie neurčená, 4x Salmonella 

typhimurium 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

veková skupina   u 4 mesačného dieťaťa 

pravdepodobný faktor prenosu neznámy 

etiologický agens  Salmonella enteritidis 

 

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 19 laboratórne potvrdených prípadov, z toho 4 ochorenia 

ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny po 1 prípade vo vekových skupinách 20 - 24 ročných a 25 – 34 ročných, po 2 

prípady u 5 – 9 ročných, 15 – 19 ročných a 35 – 44 ročných, po 3 prípady u 1 - 4 ročných a nad 65 

rokov, 5 prípadov u detí do jedného roka 
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pravdepodobný faktor prenosu18x neznámy, 1x mäsové výrobky 

etiologický agens7x Campylobacter jejuni, 1x Campylobacter coli, 2x Clostridium difficile 

nešpecifikované, 2x Clostridium difficile produkujúci toxín A aj toxín B,  2x  EPEC iné 

nešpecifikované, 1x  EPEC O86, 1x EPEC O111, 1x  EPEC O126, 2x EPEC O124 

okres GELNICA: hlásených 8 laboratórne potvrdených prípadov 

vekové skupiny  3 prípady u detí do jedného roka, po 2 prípady u 1 – 4 ročných a 25 – 34 

ročných a 1 prípad u 10 – 14 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu x neznámy, 1x hydinové mäso, 1x  vajcia – obchodná sieť 

etiologickýagens 3x Campylobacter jejuni, 1x EPEC O55, 1x EPEC O125, 2x Yersinia 

enterocolitica, 1x E. coli haemolytica 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 29 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia, z toho 6 

ochorení ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny  1 prípad u 5 – 9 ročných, 3 prípady nad 65 rokov, 12 prípadov u detí do jedného 

roka a 13 prípadov u 1 – 4 ročných 

etiologický agens20x Rotavírus, 6x Norwalk vírus a 3x Adenovírus 

rodinný výskyt zo 6 členov rodiny ochoreli 2 deti, u oboch detí bola potrebná hospitalizácia 

okres GELNICA: hlásených 7 laboratórne potvrdených ochorení 

vekové skupiny 5x u detí  vo vekovej skupine 1 – 4 ročných a 2x u 5 – 9 ročných detí 

etiologický agens 7x Rotavírus 

 

A 09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 20 ročného muža hospitalizovaného na Klinike infektológie v Košiciach 

 

A071 Giardióza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásených 7 ochorení u detí žijúcich v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom 

vekové skupiny  2 prípady u detí do jedného roka a 4 prípady u 1 – 4 ročných 

etiologický agens Giardia intestinalis 

 

B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 6 ročného dieťaťa, žijúceho v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

 

 

Vírusové hepatitídy 

B172 Akútna hepatitída E  

okres GELNICA:  hlásené 1 importované,  laboratórne potvrdené ochorenie na VHE  

vekové skupiny u 52 ročného muža z obce Jaklovce  

klinický obraz pred koncom pobytu v zahraničí udával nechutenstvo, bolesti brucha, slabosť.  

Anikterická forma. Po návrate pacient vyšetrený v Centre pre cudzokrajné choroby a cest. 

medicínu v KE.  

epidemiologická anamnéza  od roku 2014 do 30.9.2016 pracovný pobyt v Alžírsku. 

Protiepidemické opatrenia v ohnisku vykonané. 

 

 

B 181 Chronická vírusová hepatitída B 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia 

vekové skupiny  u 35 a 68 ročných proti VHB neočkovaných mužov 

ochorenie zistené 2x v rámci diferenciálnej diagnostiky pri zvýšených hodnotách enzýmov HT 



epidemiologická anamnéza 1x neodborne vykonané tetovanie, 1x kontakt s bratom, žijúcim 

v spoločnej domácnosti 

 

Z225 Nosič HBsAg 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 prípady nosičstva 

vekové skupiny všetky prípady vo vekovej skupine 35 – 44 ročných, proti VHB neočkovaní 

nosičstvo zistené 1x v rámci prenatálneho skríningu, 1x v rámci preventívnej prehliadky, 2x 

v rámci diferenciálnej diagnostiky 

epidemiologická anamnéza  2x negatívna, 1x piercing, 1x prekonanie VH v detskom veku 

 

 

Vzdušné nákazy 

A 15 – 19 Tuberkulóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia 

vekové skupiny u 79 ročnej ženy  z Danišoviec, 76 ročného muža zo Spišskej Novej Vsi a 42 

ročnej ženy zo Spišskej Novej Vsi 

ochorenie potvrdené1x kultivačne z bronchoalveolárneho výplachu, 1x na základe pozit. RTG 

nálezu a 1x na základe klinických príznakov 

forma 1x pľúcna, 1x TBC kostí a kĺbov, 1x uzlinová 

vyšetrenie  3x pre obtiaže 

 

A 37 Pertussis 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenia u 76 ročnej ženy z obce 

Smižany  

klinický obraz dlhotrvajúci suchý dráždivý kašeľ  

ochorenie potvrdené klinicky a sérologicky 

 

B01  Varicella 
okres GELNICA: hlásených 5 ochorení 

vekové skupinypo 2 prípady u 1 – 4 ročných a 10 – 14 ročných a 1 prípad u 5 – 9 ročných 

 

B02  Herpes zoster 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásených 6 ochorení, z toho 1 ochorenie s komplikáciou 

vekové skupiny 2 prípady u 55 – 64 ročných a po 1 prípade u 10 – 14 ročných, 15 – 19 ročných, 

25 – 34 ročných a  nad 65 rokov  

okres: GENICA:  hlásené 2 ochorenia, z toho 1 s komplikáciou (hemoragické vezikuly) 

vekové skupinyu 55 ročného muža a 67 ročnej ženy 

 

B 27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 8 ročnej žiačky 

vyšetrenie sérologicky gama herpes vírus IgM pozit. 

forma  uzlinovo - anginózno - hepatálna  

 

J 02 Akútny zápal hltana - pharyngitis acuta 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 10 ročného žiaka 

etiologický agens  1x RS vírus 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 
 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 49. – 52. KT hlásených spolu 2473 akútnych 

respiračných ochorení (ARO), z toho 197 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení 

(CHPO) a 13 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 1140 ARO, z toho 92 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 



 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 51. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 5248,7/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 1333 ARO, z toho 105 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 50. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 15 - 19 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 6886,9/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov  

 

J 150 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 67 ročného muža ako nozokomiálna nákaza 

hospitalizácia  hospitalizovaného na Neurologickom oddelení v NsP Spišská Nová Ves 

ochorenie potvrdené  kultivačne: výter z tonsíl a zo spúta  Klebsiella pneumoniae  

 

J 151 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenia u 67 ročného muža ako nozokomiálna nákaza 

hospitalizácia  hospitalizovaného na OAIM Krompachy 

ochorenie potvrdené  kultivačne zo spúta Pseudomonas aeruginosa 

 

J 152 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 67 ročného muža ako nozokomiálna nákaza 

hospitalizácia  na Neurologickom oddelení v Spišskej Novej Vsi 

ochorenie potvrdené  spútum– kultivačne: MRSA 

 

J 156  Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 78 ročnej ženy ako nozokomiálna nákaza 

hospitalizácia  na OAIM v Spišskej Novej Vsi 

ochorenie potvrdené  ster z kanyly – kultivačne: Acinetobacter species 

 

J 160  Chlamýdiová pneumónia 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 6 mesačného dieťaťa  

hospitalizácia  prijatého do Šrobárovho ústavu TaPCH n.o. D. Smokovec 

ochorenie potvrdené  sérologicky - Chlamýdia pneumoniae 

 

 

Neuroinfekcie 

Neevidujeme žiadne ochorenie. 

 

Nákazy kože a slizníc 

A 46  Erysipelas 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 39 ročného muža 

 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 14 prípadov ochorenia 

vekové skupinypo 1 prípade u 15 – 19 ročných, 20 – 24 ročných a nad 65 rokov, po 2 prípady 

u detí do jedného roka a u 5 – 9 ročných detí, 3 prípady u 1 – 4 ročných a 4 prípady u 25 – 34 

ročných  

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

 

 

Ostatné infekcie 

A392  Akútna meningokokcémia 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie v epid. súvislosti (2 

prípady ochorenia vykázané v mesiaci november 2016)  



 u 9 mesačného neočkovaného dojčaťa, ktoré bolo prijaté na DO v Spišskej Novej Vsi pre 

febrility do 40 °C nejasnej etiológie a vezikulo-papulózny generalizovaný exantém. Vo vstupných 

laboratórnych vyšetreniach zistená zápalová aktivita. Na druhý deň dochádza k výraznej elevácii 

zápalových parametrov, na koži sa objavil početný petechiálny exantém. Realizovaná LP s 

negatívnym výsledkom. Dieťa v stabilizovanom stave preložené na Detské infekčné oddelenie 

DFN v Košiciach. Z hemokultúry potvrdená Neisseria meningitidis. Lekársky dohľad a ATB 

profylaxia nariadená kontaktom v rodine a na detskom oddelení. 

 

A403 Septikémia vyvolaná streptokokom pneumónie 

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

nákaza  

 79 ročná pacientka preložená z NsP Spišská Nová Ves do VÚSCH a.s., Košice, oddelenie 

kardiológie pre kardiálnu dekompenzáciu. V deň prijatia pre teploty a zvýšené zápalové 

parametre odobratá krv na HK- izolovaný Str. pneumoniae. Očkovanie nezistené. 

 

A410  Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie ako nozokomiálna 

nákaza  

 75-ročná pacientka preložená z ODCH na Interné oddelenie, hospitalizácia komplikovaná 

sepsou, z hemokultúry izolovaný MRSA. 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

 7 dňový novorodenec preložený z DO NsP Krompachy na pediatrické odd. s JIS v Poprade 

pre dyspeptické ťažkosti, febrility, ikterus, dehydratáciu. Z HK potvrdený Staphylococcus 

aureus. 

 

A411  Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými staphylokokmi 

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

nákaza  

 57-ročný pacient prijatý na OAIM, hospitalizácia komplikovaná sepsou,  z hemokultúry 

izolovaný  Staphylococcus hominis. 

 

A415  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

 71 ročná polymorbídna obézna hypertonička, diabetička na inzulíne, prijatá na int. odd pre 

febrility do 39°C, s celkovou alteráciou stavu, odobratá HK, izolované E.coli haemolytica, 

potvrd. urosepsa, akútne zlyhanie obličiek, pacientka exitovala 

 

 

T 802 Infekcie po infúzii, transfúzii, liečebnej injekcii 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

 u95 ročného muža hospitalizovaného na Internom doliečovacom oddelení v NsP v Spišskej 

Novej Vsi. Z rany izolovaný MRSA. 

 

Z21  Bezpríznakový stav infekcie HIV 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásená anti HIV pozitivita u 26 ročného muža. Dôvodom 

vyšetrenia bol  nechráneny sex. styk s mužom a lymfadenopathia. 

 

Z223 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásený 1 prípad 

veková skupinau 53-ročnej ženy hospitalizovanej na JIS neurlogického oddelenia 



vyšetrenie kultivačne – výter z nosa: MRSA 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad 

veková skupinau 86-ročného muža, hospitalizovaného na internom oddelení 

vyšetrenie kultivačne – výter z nosa: MRSA 

 

Z 228 Nosič inej infekčnej choroby 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 bezpríznakové nosičstvá ako nozokomiálne nákazy 

veková skupinau 76 ročnej ženy a 58 ročného muža hospitalizovaných na OAIM 

vyšetrenie z výteru z hrdla izolovaný Pseudomonas aeruginosa,  z výteru z mandlí izolovaný 

Enterobacter cloacae,  kmeň produkujúci karbapenemázy 

 

 

Zoonózy 

A692 Lymeská choroba 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia 

veková skupinau 56 ročnej ženy a 38 ročného muža 

forma2x ECHM 

vyšetrenie2x sérologicky IgM pozit.  

epidemiologická anamnéza 2x prisatie kliešťa a pobyt v prírode 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

veková skupinau 38 ročného muža

forma ECHM 

vyšetrenie sérologicky IgM pozit.  

epidemiologická anamnézaprisatie kliešťa a pobyt v prírode 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 poranenie 

neznáme zvieratá   1x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia odmietnutá 

okres GELNICA: hlásené 4 poranenia 

známe zvieratá   3x pohryzenie psom 

neznáme zvieratá   1x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia 3x neočkovaní, 1x odmietnuté   

 

 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 20 nozokomiálnych nákaz:  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná 

nemocnica Gelnica 

n.o. 

črevné  8 2  

vzdušné 3 3  

septikémie 3   

infekcie po výkone 1   

neuroinfekcie    

uroinfekcie    

kožné    

iné    

spolu 15 5 0 

  

 

 

 



Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

OMIS - hlásilo  2 nozokomiálne infekcie: 1 bezpríznakové nosičstvo, z výteru z tonzíl izolovaný 

- Enterobacter cloacae, kmeň produkujúci karbapenemázy a 1septikémiu: z hemokultúry 

izolovaný- Staphylococcus hominis. 

Interné oddelenie - hlásilo 3 nozokomiálne infekcie: 2 septikémie, z hemokultúry izolovaný- 

MRSA a Streptococus pneumoniae – sérotyp 38 a  1 črevnú infekciu: zo stolice izolované- 

Clostridium difficile. 

Neurologické oddelenie – hlásilo 3 nozokomiálne infekcie: 2 pneumónie,  zo spúta izolovaný 

MRSA a Klebsiella pneumoniae a 2 črevné infekcie, zo stolice izolované Clostridium difficile. 

Detské oddelenie – hlásilo 4 črevné infekcie, zo stolice izolovaný 3x Rotavírus a 1x Norwalk 

vírus. 

Oddelenie dlhodobo chorých - hlásilo 2 infekcie: 1 črevnú - zo stolice izolované  Clostridium 

difficile a  1 infekciu po výkone – z rany izolovaný MRSA. 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o, 

Detské oddelenie – hlásilo 1 črevnú infekciu, z výteru z rekta izolované EPEC O78 a zo stolice 

Norwalk vírus. 

Interné oddelenie – hlásilo 1 črevnú infekciu,  zo stolice izolovaný Norwalk vírus. 

OAIM – hlásilo 3 respiračné infekcie: 2 pneumónie: z kanyly izolovaný Acinetobacter species 

a zo spúta Pseudomonas aeruginosa a 1 bezpríznakové nosičstvo, z výteru z hrdla 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 


