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

 

Epidemiologická situácia za mesiac júl je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 180 ochorení, čo je mierny pokles hlásených ochorení v porovnaní 

s mesiacom jún 2017 (193 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali takmer rovnaký výskyt bakteriálnych 

infekcií a pokles vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom jún 

 v skupine respiračných infekcií sme zaznamenali pokračujúci epidemický výskyt varicelly 

v obci Rudňany a v meste Spišská Nová Ves, 1 prípad TBC pľúc z obce Mníšek nad Hnilcom 

 v skupine vírusových hepatitíd sme nezaznamenali ochorenie 

 v skupine neuroinfekcií sme nezaznamenali ochorenie 

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 1 prípady Stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy 

 

Črevné nákazy  

A02  Salmonelózy 

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

pri príjme na hospitalizáciu) 

vekové skupiny  3 prípady vo vekovej skupine 5 – 9 ročných, po 4 prípady u 1 – 4 ročných 

a nad 65 rokov 

pravdepodobný faktor prenosu 9x neznámy, 1x konzumácia kuracieho mäsa, 1x 

konzumácie zmiešanej stravy 

etiologický agens  9x Salmonella enteritidis, 2x Salmonella infantis  

okres GELNICA: hlásené 4 enteritídy  

vekové skupiny  u 2 ročných detí a 2 trojročných detí 

pravdepodobný faktor prenosu 1x neznámy, 2x konzumácia vajec z domáceho chovu, 1x 

konzumácia kuracieho mäsa 

etiologický agens  4x Salmonella enteritidis 
rodinný výskyt zo 4 člennej rodiny ochoreli 2 súrodenci po konzumácii domácich vajec 

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 47 prípadov ochorenia  

vekové skupiny po 1 prípade u 10 – 14 ročných a 45 – 54 ročných, po 2 prípady u 15 – 19 

ročných, 25 – 34 ročných a nad 65 rokov, 3 prípady u 20 – 24 ročných, po 4 prípady u 34 – 44 
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ročných a 55 – 64 ročných, 6 prípadov u 5 – 9 ročných, 9 prípadov u 1 – 4 ročných a 13 

prípadov u detí do jedného roka 

pravdepodobný faktor prenosu 35 x neznámy, 4x  konzumácia vajec z obchodnej siete, 1x 

konzumácia vajec z domáceho chovu, 4x konzumácia kuracieho mäsa, 2x konzumácia 

zmiešanej stravy, 1x konzumácia syra  

etiologický agens28x Campylobacter jejuni, 6x Campylobacter coli, 3x Campylobacter 

species, 2x Clostridium difficile produkujúci toxín A aj toxín B, 1x  EPEC O55, 3x  EPEC 

O86, 1x  EPEC O125, 1x  EPEC O142, 1x EPEC O103, 1x EPEC  O145  

okres GELNICA: hlásených 9 laboratórne potvrdených ochorení  

vekové skupiny  po 1 prípade vo vekovej skupine 15 - 19 ročných, 20 – 24 ročných a nad 65 

rokov, po 2 prípady u detí do jedného roka, u 1 – 4 ročných a 5 – 9 ročných 

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

výrobkov (žinčica) a 7x neznámy 

etiologický agens 7x Campylobacter jejuni, 1x  EPEC O86, 1x  EPEC O127 

 

A071 Giardióza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 3 ochorenia u dieťaťa do jedného roka, ročného a 

trojročného dieťaťa, deti žijúce v prostredí s nízkym štandardom bývania  

etiologický agens  Giardia intestinalis 

okres GELNICA:  hlásené 1 ochorenie u dvojročného dieťaťa  

etiologický agens  Giardia intestinalis 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 15 prípadov ochorenia, z toho 4 ako nozokomiálna 

nákaza 

vekové skupiny  2 prípady u 5 – 9 ročných, 6 prípadov u 1 – 4 ročných a 7 prípadov u detí 

do jedného roka 

etiologický agens 10x Rotavírus, 2x vírus Norwalk, 3x Adenovírus 

okres GELNICA: hlásený 1  prípad ochorenia  

vekové skupiny  u mesačného dieťaťa 

etiologický agens vírus Norwalk 

 

B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia -  u 2  trojročných detí a päťročného 

dieťaťa, žijúcich v prostredí s nízkym štandardom bývania 

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenia u 10 ročného žiaka, žijúceho v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom 

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

 

Vírusové hepatitídy 

Nebolo hlásené ochorenie. 

 

Vzdušné nákazy 

A 15 – A 19  Tuberkulóza 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny  u 4 ročného proti TBC neočkovaného dieťaťa z obce Mníšek nad Hnilcom  

ochorenie potvrdené   mikroskopicky a kultivačne zo žalúdočnej šťavy   

forma    pľúcna 

vyšetrenie   pre obtiaže  

 

 



B01  Varicella 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 36 ochorení 

vekové skupiny po 1 prípade u detí do jedného roka, u 15 – 19 ročných a 25 – 34 ročných, 4 

prípady u 10 – 14 ročných, 13 prípadov u 5 – 9 ročných a 16 prípadov u 1 – 4 ročných  

epidemický výskyt v meste Spišská Nová Ves 19 prípadov (od začiatku epidémie 71 

prípadov), v obci Rudňany 3 prípady (od začiatku epidémie 13 prípadov) 

 

B02  Herpes zoster 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásených 10 prípadov ochorenia, z toho 1 ochorenie s 

komplikáciou erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 

vekové skupiny 1 prípad u 35 – 44 ročných, po 2 prípady u 45 – 54 ročných a 55 – 64 

ročných a 4 prípady nad 65 rokov 

okres: GELNICA:  hlásené 2 ochorenia, z toho 1 ochorenie s komplikáciou erytematózne 

ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 

 vekové skupiny u 70 ročnej ženy a 58 ročného muža 

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 
 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 27. - 30. KT hlásených spolu 560 

akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho 44 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení (CHPO) a 1 komplikácia. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 349 ARO, z toho 10 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 28. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 2046,8/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 211 ARO, z toho 34 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 27. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 3623,7/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov  

 

J151  Pneumónia vyvolaná Pseudomonas 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

 55 ročný muž napojený na UPV, vykonaná tracheostómia, stav komplikovaný 

pneumóniou, zo spúta izolovaný Pseudomonas aeruginosa 

 

J155  Pneumónia vyvolaná Escherichia coli 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia ako nozokomiálne nákazy 

 61 ročný muž prijatý na OAIM pre rozvoj hemoragického šoku, na UPV, zo spúta 

izolované E.coli   

 80 ročná polymorbídna žena prijatá na OAIM, napojená na UPV, zo spúta izolované E.coli 

 

J156 Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

 83 ročná polymorbídna pacientka hospitalizovaná na OAIM, napojená na UPV, na šiesty 

deň zo spúta izolovaný Acinetobacter species 

 

 

Neuroinfekcie 

Ochorenie nebolo hlásené.  







Nákazy kože a slizníc 
A 46  Erysipelas 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 60 ročného muža 

 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 7 ochorení 

vekové skupiny po 1 prípade u 20 – 24 ročných a 35 – 44 ročných, 2 prípady u detí do 

jedného roka a 3 prípady u 1 – 4 ročných  

okres GELNICA: hlásené 2 ochorenia 

vekové skupiny u 40 ročného muža a 43 ročnej ženy 

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

Nebolo hlásené ochorenie. 

 

Ostatné infekcie 

A403  Septikémia vyvolaná Streptokokom pneumónie 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

 80 ročný pacient prijatý na interné oddelenie pre soporózny stav, rozvrat vnútorného 

prostredia, vaskulárnu nefrosklerózu a ostatnými dg., odobratá HK - izolovaný 

Streptococcus pneumoniae, sérotyp 23F, pacient proti pneumokokom neočkovaný 

 

A410  Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenia, z toho 2 ako 

nozokomiálna nákaza  

 76 ročná polymorbídna pacientka s DM 2 typu s chronickými komplikáciami, prijatá na 

interné oddeleni pre zápalový sy., dehydrovaná s TT do 39°C, odobratá HK - izolovaný 

MRSA 

 53 ročná žena s dialyzačným katétrom, z HK izolovaný Staphylococcus aureus, ochorenie 

hlásené ako nozokomiálna nákaza 

 58 ročný muž v dialyzačnom programe, zavedený dialyzačný katéter, stav komplikovaný 

teplotou, triaškou, z HK izolovaný Staphylococcus aureus, ochorenie hlásené ako 

nozokomiálna nákaza 

 

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 hypotenziu, s ostatnými dg., pri príjme 

somnolentný, s bolesťami brucha, afebrilný, odobratá HK - izolovaný Staphylococcus 

epidermidis 

 81 ročný muž prijatý na interné oddelenie s dg. febrilný stav, odobratá HK – izolovaný 

Staphylococcus epidermidis 

 58 ročný polymorbídny muž, zavedený PMK, IV kanyla, stav komplikovaný sepsou, z HK 

izolovaný Staphylococcus epidermidis, ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza 

 77 ročný muž v dialyzačnom programe, počas dialýzy stav komplikovaný triaškou, 

febrilitami, HK izolovaný Staphylococcus hominis, ochorenie hlásené ako nozokomiálna 

nákaza 

 

A415  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 laboratórne potvrdené ochorenia  

 83 ročná hypertonička s DM na diéte s ICHS,  s chronickým srdcovým zlyhávaním, prijatá 

na interné oddelenie pre kolapsové stavy so závažnou hypotenziou,  odobratá HK - izolovaná 

Klebsiella pneumoniae 



 56 ročný muž napojený na UPV, zavedená I.V. kanyla, stav komplikovaný febrilitami. 

Z HK izolovaná Klebsiella pnumoniae. Ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza. 

 66 ročný muž hospitalizovaný na ODCH, stav komplikovaný sepsou, odobratá HK – 

izolovaný Proteus mirabilis, ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza 

 86 ročný muž hospitalizovaný na ODCH, stav komplikovaný sepsou, z HK izolovaná  

Klebsiella pneumoniae, ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

 u 26 ročnej pacientky prijatej na interné oddelenie pre zimnicu, triašku, TT do 38°C, 

odobratá HK - izolované E. coli  

 

Zoonózy 

A 841 Stredoeurópska kliešťová encefalitída 
okres spišská Nová Ves: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny   u 42 ročnej ženy 

klinický obraz  typický dvojfázový priebeh ochorenia, slabosť, malátnosť, TT 37,4°C, 

bolesti v krížovej oblasti,  neskôr intenzívne bolesti hlavy v čelovej oblasti, zvracanie, TT 

38°C, bolesti kĺbov a celého tela  

hospitalizácia Dňa 6.7.2017 neurológom doporučená hospitalizácia na Neurologickom 

oddelení NsP SNV, toho istého dňa preklad na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny 

UNLP Košice, hospitalizácia ukončená 12.7.2016 

vyšetrenie  likvor - IgM a IgG pozit, sérum – IgM pozit., IgG pozit. 

epidemiologické šetrenie  konzum mlieka a mliečnych výrobkov len z obchodnej siete, 

konzum výrobkov z ovčieho  mlieka, prisatie kliešťa neguje, poštípanie neznámym hmyzom 

pripúšťa, pobyt v prírode každý týždeň v chatovej oblasti vzdialenej 5 km od Spišskej Novej 

Vsi, mimo sa nepohybovala, pracuje ako šička odevov. 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 poranenia 

známe zvieratá   2x pohryzenie psom  

neznáme zvieratá   1 x pohryzenie psom, 1x pohryzenie líškou 

antirabická vakcinácia  vykonaná v 2 prípadoch 

okres GELNICA: hlásené 1 poranenie 

známe zvieratá    pohryzenie psom  

antirabická vakcinácia  0 

 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 16 nozokomiálnych nákaz:  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná 

nemocnica Gelnica 

n.o. 

črevné  4   

vzdušné  4  

septikémie 6 1  

infekcie po výkone    

infekcia 

chirurgickej rany 
   

uroinfekcie 1   

kožné    

iné    

spolu 11 5  



  

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 OMIS - hlásilo  1 uroinfekciu: z moča izolované E. coli 

 Detsko dojčenecké oddelenie – hlásilo 2 črevné infekcie – zo stolice izolovaný 2x 

Rotavírus 

 FMC – hlásilo 3 septikémie – z HK izolované 2x Staphylococcus aureus, 1x 

Staphylococcus hominis 

 Oddelenie dlhodobo chorých - hlásilo 3 septikémie: z HK izolované 1x Klebsiella 

pneumoniae, 1x Proteus mirabilis, 1x Staphylococcus epidermidis 

 JISN - hlásilo 2 črevné infekcie – zo stolice izolovaný 1x Rotavírus, 1x Adenovírus 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o. 

 OAIM hlásilo 5 infekcií: z toho 1 septikémiu – z HK izolovaná Klebsiella pneumoniae a 4 

respiračné infekcie – zo spúta izolované 1x Acintobacter species, 2x E. coli, 1x Pseudomonas 

aeruginosa1 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 


