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Epidemiologická situácia za január 2015  v okresoch Spišská Nová Ves 

a Gelnica 
 

Epidemiologická situácia za mesiac január  je charakterizovaná: 

hlásených bolo 125 ochorení,čo je pokles v porovnaní s mesiacom december 2014 (151 hlásených 

ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali pokles bakteriálnych a vírusových enteritíd 

v porovnaní s mesiacom december 2014  

 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 6 prípadov ochorenia na akútnu VHA a 1 prípad 

chronickej VHB v okrese Spišská Nová Ves a 1 potvrdený prípad ochorenia na akútnu VHA v okrese 

Gelnica 

 v skupine respiračných nákaz sme zaznamenali 9 ochorení na TBC pľúc, 1 prípad ochorenia 

parapertussis a 1 prípad SARI v okrese Spišská Nová Ves 

 

Črevné nákazy  

A 020  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia 

vekové skupiny u 6 ročného dieťaťa a u 38 ročného muža 

pravdepodobný faktor prenosu 2x neznámy 

etiologický agens 2x  Salmonella enteritidis 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny u 7 ročného dieťaťa 

pravdepodobný faktor prenosu neznámy 

etiologický agens Salmonella enteritidis 

 

A 04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 7 ochorení, z toho 2 ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny do 1 roka a u 5 – 9 rokov po 2 prípady,u 1 – 4 ročných 3 prípady 

pravdepodobný faktor prenosu 5x neznámy, 1x vajcia – obchodná sieť, 1x mäso - hydina 

etiologický agens 2x EPEC 055, 5x Campylobacter jejuni 

okres GELNICA: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia 

vekové skupiny u 3 mesačného a 3 ročného dieťaťa 

etiologický agens1x EPEC O111 a 1x Campylobacter jejuni 

 

 

Adresát: 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Ipeľská 1 

 

040 11 Košice 



 

A 08Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 17 laboratórne potvrdených ochorení, z toho 6 ako 

nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny do 1 roka – 10 prípadov a 7 prípadov u 1 - 4 ročných 

etiologický agens10x rotavírus, 6x norovírus a 1x adenovírus 

okres GELNICA: hlásených 6 laboratórne potvrdených ochorení 

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

etiologický agens3x rotavírus, 2x norovírus a 1x adenovírus, v jednom prípade išlo o koinfekciu 

rotavírusovej a adenovírusovej enetritídy 

 

Vírusové hepatitídy 

B 15 Akútna hepatitída A 

okres Spišská Nová Ves: hlásených 6 sérologicky (anti HAV IgM pozit.) potvrdených prípadov 

ochorenia na VHA, z toho: 

 

 3prípady ochorenia na VHA v obci Letanovce – osada Strelníky (lokalita s nízkym 

štandardom hygieny a bývania).  

   ochorenia zistené 3x v rámci diferenciálnej diagnostiky pre opakované zvracanie, bolesti 

brucha, subfebrility. Ochoreli deti vo veku 7 a 9 rokov a 20 ročný muž. Jedno dieťa a dospelý muž 

proti VHA neočkovaní, jedno dieťa ochorelo 16. deň po očkovaní 1. dávkou Havrixu.  Deti 

hospitalizované na Infekčnom oddelení DFN v Košiciach, dospelý muž na Klinike infektológie UNLP 

v Košiciach. Všetky 3 ochorenia prebiehali ako ikterická forma. 

 Protiepidemické opatrenia v ohniskách vykonané. Lekársky dohľad nariadený 36  kontaktom, 

profylaxia očkovaním nariadená 32 kontaktom. 

V čase od 7.11.2014 do 11.1.2015 ochorelo na VHA v obci Letanovce – osada Strelníky 12 detí vo 

veku 3 - 9 rokov a jeden dospelý 20 ročný muž. Všetky ochorenia laboratórne potvrdené IgM pozit. 11 

detí a 1 dospelý proti VHA neočkovaní, 1 dieťa ochorelo 16. deň po očkovaní 1. dávkou Havrixu. 10 

detí a 1 dospelý ambulantne vyšetrení - v laboratórnych nálezoch prítomná elevácia hepatálnych 

enzýmov pre pretrvávajúce ťažkosti: zväčšenie LU, bolesti brucha, zvracanie a 2 deti v rámci LD. Deti 

hospitalizované na Infekčnom odd. DFN v Košiciach a dospelý muž na Klinike infektológie UNLP 

v Košiciach. 7 detí mimo kolektívu, 5 detí navštevujúcich ZŠ v Letanovciach. Vo viacerých ohniskách 

v okrese Spišská Nová Ves prebieha epidemický výskyt VHA, najmä v lokalitách rómskych osád. V 

danej lokalite bolo regionálnym hygienikom nariadené mimoriadne očkovanie detí predškolského 

veku, ktoré VHA neprekonali, ani neboli proti VHA očkované. 

Protiepidemické opatrenia v ohniskách vykonané. Lekársky dohľad od začiatku epidémie nariadený 

314 kontaktom, profylaxia očkovaním nariadená 295 kontaktom. 

 

 1 prípad ochorenia na VHA v obci Markušovce - osada Jareček (lokalita s nízkym 

štandardom hygieny a bývania).  

 ochorenie zistené v rámci diferenciálnej diagnostiky pre opakované zvracanie, bolesti 

brucha, subfebrility. Ochorelo 5 ročné dieťa, proti VHA neočkované. Ochorenie prebiehalo ako 

anikterická forma. Dieťa hospitalizované na Infekčnom oddelení DFN v Košiciach. 

Ide o protrahovaný epidemický výskyt ochorenia. V čase od 3.9.2014 do 5.1.2015 ochorelo 17 detí vo 

veku 2 - 5 rokov mimo kolektívu, 11 a 8 roční žiaci ZŠ - z rómskej osady Jareček, obec Markušovce. 

13 detí proti VHA neočkovaných, u 1 dieťaťa prvé príznaky ochorenia 6 hodín po očkovaní, 5 deti 

ochorelo 13.,14.,15., 17. a 18. deň po očkovaní. Všetky ochorenia laboratórne potvrdené: anti HAV 

IgM pozit., 1 ochorenie prebiehalo pod subikterickým klinickým obrazom, 2 ako ikterická forma a 16 

ochorení ako anikterická forma. Deti hospitalizované na Infekčnom oddelení DFN v Košiciach. 

Protiepidemické opatrenia v ohniskách (rodinné kontakty a kolektívne zariadenie) vykonané v 

spolupráci s oddelením HŽP a HDM. RH nariadil v danej lokalite mimoriadne očkovanie proti VHA u 

neočkovaných detí predškolského veku. Lekársky dohľad nariadený od začiatku epidémie 346 

kontaktom, profylaxia očkovaním nariadená 310 kontaktom. 

 

 



 2 prípady ochorenia na  VHA u 3 a 5 ročného dieťaťa v obci Bystrany – lokalita s nízkym 

štandardom hygieny a bývania: 

ochorenia zistené2x v rámci diferenciálnej diagnostiky pre bolesti v epigastriu, nechutenstvo 

zvracanie. Deti hospitalizované na Infekčnom oddelení DFN v Košiciach. Laboratórne potvrdené: anti 

HAV IgM pozit. – 2x anikterická forma. Deti proti VHA neočkované. Protiepidemické opatrenia v 

ohnisku vykonané. Lekársky dohľad nariadený 21 kontaktom, profylaxia očkovaním nariadená 20 

kontaktom. 

V čase od 19.12.2014 do 15.1.2015 ochoreli na VHA v obci Bystrany – rómska osada, 3 deti vo veku 

3 - 5 rokov. Všetky ochorenia laboratórne potvrdené IgM pozit. Všetky 3 deti  proti VHA neočkované. 

Deti ambulantne vyšetrené - v laboratórnych nálezoch prítomná elevácia hepatálnych enzýmov pre 

pretrvávajúce  ťažkosti: zväčšenie LU, bolesti brucha, zvracanie. Deti hospitalizované na Infekčnom 

odd. DFN v Košiciach. Všetky 3 deti mimo kolektívu. Vo viacerých ohniskách v okrese Spišská Nová 

Ves prebieha epidemický výskyt VHA, najmä v lokalitách rómskych osád. Protiepidemické opatrenia 

v ohniskách vykonané. Lekársky dohľad od začiatku epidémie nariadený 44 kontaktom, profylaxia 

očkovaním nariadená 43 kontaktom. 

 

V okrese SNV sú viaceré ohniská s prebiehajúcou epidémiou VHA: september  – október 

2014 Markušovce, september – november 2014 – Spišská Nová Ves, november – december 2014 

Letanovce – osada Strelníky. 

 

okres GELNICA: hlásené 2 ochorenia, z toho 1 sérologicky (anti HAV IgM pozit.) potvrdené  

 1 prípad ochorenia na  VHA u 42 ročného muža z Gelnice žijúceho 7 mesiacov v rómskej 

komunite: 

ochorenie zistené pacient hospitalizovaný na Klinike infektológie UNLP v Košiciach s bolesťami 

brucha, nauzeou a vracaním – ikterická forma. Laboratórne potvrdená: anti HAV IgM pozit. Proti 

VHA neočkovaný. Protiepidemické opatrenia v ohnisku vykonané. Lekársky dohľad nariadený 34 

kontaktom, profylaxia očkovaním nariadená 33 kontaktom. 

 

B 181 Chronická vírusová hepatitída B 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 40 ročného muža 

ochorenie zistené v rámci diferenciálnej diagnostiky, dispenzarizovaný v hepatologickej ambulancii 

epidemiologická anamnéza negatívna 

 

Z 205   Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 poranenie o kontaminovanú injekčnú ihlu u 56 ročnej ženy 

zamestnanej v zdravotníckom zariadení ako upratovačka. Proti VHB kompletne očkovaná. 

 

Z225   Nosič HBsAg 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 nosičstvá 

nosičstvo zistené  u  41 ročného muža zistené počas hospitalizácie z dôvodu kardiorespiračného 

zlyhania, u 38 ročnej ženy zistené v rámci prenatálneho skríningu a u 56 ročnej ženy v rámci 

predoperačného vyšetrenia. 

epidemiologická anamnéza 2x negatívna a 1x v minulosti 3 operačné zákroky 

 

Vzdušné nákazy 

A 15 – A 19  Tuberkulóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 9 ochorení, v mesiaci január dodatočne dohlásených z roku 

2014  

vekové skupiny u 30 ročnej ženy z obce Letanovce – osada Strelníky, u 42 ročnej ženy zo Spišskej 

Novej Vsi, u dvoch 53 ročných žien zo Spišskej Novej Vsi a Iliašoviec, u 49 ročnej ženy zo Spišskej 

Novej Vsi, u 61 ročnej ženy z obce Hrabušice, u 62 ročnej ženy zo Spišskej Novej Vsi, u 71 ročného 

muža z obce Arnutovce a u 74 ročnej ženy zo Spišskej Novej Vsi. 

ochorenie potvrdené1x na základe  klinických príznakov a pozitívneho RTG nálezu, 7x na základe 

pozitívneho Quantiferon-testu a 1x na základe hyperaktivity MTX II 

formy 9x pľúcna   



vyšetrenie6x chorí vyšetrení pre obtiaže, 2x vyšetrení pred začatím biologickej liečby, 1x v rámci 

preventívnej prehliadky u sociálnej pracovníčky v rómskej osade so zvýšeným výskytom TBC 

 

 

A 37 Pertussis a parapertussis 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie na parapertussis u 9 ročného 

dieťaťa 

klinický obraz dlhotrvajúci kašeľ v záchvatoch, neustupujúci ani po ATB liečbe, dusenie, febrility 

ochorenie potvrdené klinicky a sérologicky: na základe vyšetrenia párových vzoriek, 1. vzorka anti 

Bordetella parapertussis negat. a 2.vzorka anti Bordetella parapertussis signifikantný vzostup 1:256 

 

B 01   Varicella 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 13 ochorení 

vekové skupiny do jedného roka 1 prípad, u 1 – 4 ročných a u 10 - 14 ročných po 3 prípady, u 5 - 9 

ročných 6 prípadov 

okres GELNICA: hlásených 13 ochorení 

vekové skupiny u 5 – 9 ročných 10 prípadov, u 1 – 4 ročných 2 prípady a u 10 – 14 ročných 1 prípad. 

 

B 02   Herpes zoster 

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

erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 

vekové skupinyu 5 – 9 ročných u 25 – 34 ročných po 1 prípade, u 20 - 24 ročných a u 55 – 64 

ročných po 2 prípady a vo vekovej skupine 45 – 54 ročných 3 prípady 

 

J 11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 

 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 1. – 5. KT hlásených spolu 3313 akútnych 

respiračných ochorení (ARO), z toho 230 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) a 

77 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 2176 ARO, z toho 64 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 1. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 – 5 ročných 

s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 15899,4/100 000 obyv. v starostlivosti hlásiacich 

lekárov 

okres GELNICA: hlásených 1137 ARO, z toho 166 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 14068,8/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

 

J 107 SARI 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:hlásené 1 ochorenie u 37 ročnej ženy  

klinický obraz hospitalizovanej na Internom oddelení Nemocnice v Poprade s bilaterálnou 

bronchopnemóniou. Pre zhoršujúci sa stav – ARDS, následne preložená na OAIM Nemocnice v 

Poprade. Nariadená UPV a ATB liečba: Medoflucon, Klacid, Sulperazon. Liečba antivirotikami 

nebola podávaná. 

epidemiologická anamnéza hemodialyzovaná pacientka, proti chrípke neočkovaná 

výsledky virologických vyšetrení priamy dôkaz antigénu chrípky typu A a B - negatívny 

         pokus o izoláciu vírusov chrípky – negatívny 

 

J 13 Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae 

okres Gelnica: hlásené 1 ochorenie u 8 mesačného dieťaťa  

klinický obraz dieťa hospitalizovanév decembri v DFN v Košiciach s diagnózou nešpecifikovanej 

septikémie 

ochorenie potvrdené Streptococcus pneumoniae real-time PCR pozit.- z pleurálneho výpotku. 

Sérotypizácia S. pneumoniae12F/12A/12B/44/46 pomocou multiplex PCR. 

Dieťa toho času hospitalizované  v Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci. 



epidemiologická anamnéza dieťa z prostredia s nízkym hygienickým štandardom, proti invazívnym 

pneumokokovým nákazám očkované 2 dávkami Synflorixu – riadne očkovanie príslušné k veku. 

 

Neuroinfekcie 

A 39 Meningokoková meningitída 

okres Gelnica: hlásené 1 ochorenie u 6 mesačného dieťaťa z prostredia s nízkym hygienickým 

štandardom 

klinický obraz dieťa hospitalizované na Detskom oddelení v NsP Spišská Nová Ves pre febrility, 

kašeľ a toxoalergický makulopapulózny exantém.  Vo vstupných vyšetreniach elevácia zápalových 

parametrov, na RTG obraz peribronchitídy. Po 7 hodinách hospitalizácie pozorovaný na koži výsev 

niekoľkých petéchií na DK, známky meningeálneho dráždenia. Indikovaná lumbálna punkcia – likvor 

mikroskopicky – gramnegatívne diplokoky. Dieťa preložené na KAIM DFN v Košiciach. Lekársky 

dohľad a ATB profylaxia nariadená 19 kontaktom. 

 

 

G 009 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 1,5 ročného dieťaťa z prostredia s nízkym 

hygienickým štandardom   

klinický obrazdieťa hospitalizované na Detskom oddelení v Nemocnici Krompachy pre kašeľ, 

febrility a vysoké zápalové parametre. Pre pozitívne meningeálne príznaky realizovaná lumbálna 

punkcia – likvor kultivačne a mikroskopicky nehodnotiteľný. Dieťa preložené na Infekčné oddelenie 

DFN v Košiciach. Diagnóza stanovená na základe klinického obrazu a biochemického vyšetrenia 

likvoru. 
okres Gelnica: hlásené 1 ochorenie u 21 ročnej ženy 

klinický obraz pacientka prijatá na Neurologické oddelenie  NsP v Spišskej Novej Vsi pre febrility, 

zvracanie, tŕpnutie akrálnych častí končatín a cefaleu. Realizovaná lumbálna punkcia - likvor 

kultivačne a mikroskopicky negat. Pacientka preložená na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny 

UNLP v Košiciach.  
 

Nákazy kože a slizníc 

B 86  Scabies 

okres Spišská Nová Ves: hlásených 22 prípadov ochorenia 

vekové skupiny vo vekovej skupine 15 – 19, 45 – 54, 55 – 64 ročných a nad 65 rokov po 1 prípade, 

do jedného roka, u 1 – 4 ročných, u 20 – 24 a 35 – 44 ročných po 2 prípady, vo vekovej skupine 10 – 

14 rokov 4 prípady a u 5 – 9 ročných 6 prípadov 

rodinný výskyt v 3 rodinách zaznamenaných spolu 8 prípadov v epid. súvislosti 

okres Gelnica: hlásené 2 ochorenia 

 

A 46 Erysipelas 

okres Spišská Nová Ves: hlásený 1 prípad 

vekové skupiny u 80 ročného muža 

 

Ostatné infekcie 

A410 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 

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

vekové skupiny u 70 ročnej ženy hospitalizovanej na OAIM NsP Spišská Nová Ves pre akútnu 

respiračnú insuficienciu 

etiologický agens z hemokultúry potvrdený MRSA 

 

A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny u 84ročnej ženy, hospitalizovanej na Internom oddelení NsP Spišská Nová Ves pre 

hnačky, febrility a  dehydratáciu 

etiologický agens z hemokultúry potvrdené E. coli 

 



P 362 Sepsa novorodenca vyvolaná Staphylococcus aureus 

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

vekové skupiny u novorodenca 

etiologický agens z hemokultúry potvrdený MRSA 

 

Zoonózy 

 

A 985 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie  

vekové skupiny u 47 ročného muža 

klinický obraz hospitalizovaného ešte v októbri 2014 na Klinike infektológie UNLP v Košiciach 

s VHA. Pre pretrvávajúci ikterus doplnené sérologické vyšetrenia na leptospíry a hantavírusy.  

epidemiologická anamnéza domáci chov zakrslého zajaca, kontakt s inými hlodavcami neguje 

ochorenie potvrdené sérologicky ELISA IgM vírus Hantaan 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VE: hlásené 2 poranenia 

neznáme zvieratá1x pohryzenie psom 

známe zvieratá1x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia vykonaná v 1 prípade 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad 

známe zvieratá1x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia nevykonaná  

 

 

 

Nozokomiálne nákazy 

 

Bolo hlásených 13nozokomiálnych nákaz:  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 
Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 
Všeobecná nemocnica 

Gelnica n.o. 

črevné  8   

vzdušné    

septikémie 1 1  

infekcie po výkone    

neuroinfekcie    

uroinfekcie    

kožné 2 1  

iné    

spolu 11 2 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 

 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 Chirurgické oddelenie hlásilo 1 infekciu po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii- materiál 

neodobratý. 

 Neurologické oddelenie hlásilo 1 infekciu po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii - materiál 

neodobratý. 

 OAIM  hlásilo 1 septikémiu, z hemokultúry izolovaný MRSA.  
 Detské oddelenie hlásilo 7 črevných infekcií – z výteru izolované 1x EPEC O55, zo stolice 4x 

rotavírus, 1x norovírus a 1x adenovírus 

Novorodenecké oddelenie hlásilo 1črevú infekciu – z výteru izolované 1x EPEC O55 
 

Nemocnica Krompachy, s.r.o. 

Interné oddelenie hlásilo 1 infekciu po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii - materiál negatívny. 

Novorodenecké oddelenie hlásilo 1 septikémiu – z hemokultúry 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 

  


