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

Epidemiologická situácia za mesiac marec  je charakterizovaná: 

hlásených bolo 210 ochorení, čo je vzostup v porovnaní s mesiacom február 2015 (150 hlásených 

ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali výraznejší pokles bakteriálnych a mierny pokles 

vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom február 2015  

 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 6 prípadov ochorenia na akútnu VHA a 3 prípady 

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

Gelnica 

 v skupine respiračných nákaz sme zaznamenali 1 prípad ochorenia na miliárnu TBC v okrese 

Gelnica, 1 ochorenie na pertussis v okrese Spišská Nová Ves a 3 potvrdené prípady chrípky v okrese 

Spišská Nová Ves 

 

Črevné nákazy  

A 020  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia 

vekové skupiny u jednoročného dieťaťa a 73 ročnej ženy 

pravdepodobný faktor prenosu 1x neznámy, 1x vajcia - obchodná sieť 

etiologický agens 1x Salmonella enteritidis, 1x Salmonella species 

  

A 04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 11 ochorení, z toho 1 ako nozokomiálna nákaza  

vekové skupiny u 1 – 4 ročných a nad 65 rokov po 3 prípady, u 5 – 9 ročných 2 prípady, u 15 – 19 

ročných, 35 – 44 ročných a 55 – 64 ročných po 1 prípade  

pravdepodobný faktor prenosu 11x neznámy 

etiologický agens 3x Clostridium difficile,  2x Campylobacter coli, 6x Campylobacter jejuni 

okres GELNICA: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenia 

vekové skupiny u 2 týždňového dieťaťa, u 46 ročného muža a 70 ročnej ženy 

pravdepodobný faktor prenosu 3x neznámy 

etiologický agens1x EPEC O86 a 1x Campylobacter jejuni, 1x Campylobacter species 

 

A 08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 9 laboratórne potvrdených ochorení, z toho 1 ako 

nozokomiálna nákaza 
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vekové skupiny do 1 roka – 5 prípadov,  4 prípady u 1 - 4 ročných  

etiologický agens 5x rotavírus, 3x norovírus, 1x adenovírus  

 

A069 Nešpecifikovaná amebóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie (koinfekcia s giardiózou)  u 52 ročnej ženy žijúcej 

v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens Entamoeba hystolitica 

  
A071 Giardióza (lambliáza) 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 52 ročnej ženy žijúcej v prostredí s nízkym 

hygienickým štandardom 

etiologický agens  Giardia intestinalis 

 
B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia -  u 2,5 ročného chlapca, 30  a 52 ročnej ženy 

žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

 

Vírusové hepatitídy 

B 15 Akútna hepatitída A 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 6 sérologicky (anti HAV IgM pozit.) potvrdené prípady 

ochorenia na VHA, z toho: 

 4 prípady ochorenia na VHA,  u troch 5 ročných detí a jedného 1,5 ročného dieťaťa v obci 

Bystrany - lokalita s nízkym štandardom hygieny a bývania: 

ochorenia zistené 4x v rámci diferenciálnej diagnostiky pre bolesti v epigastriu, nechutenstvo 

zvracanie, febrility. Deti hospitalizované na Infekčnom oddelení DFN v Košiciach. Laboratórne 

potvrdené: anti HAV IgM pozit. – 3x anikterická forma, 1x ikterická. Jedno dieťa proti VHA 

neočkované,  tri deti ochoreli na 3., 18. a 20. deň po očkovaní. Deti mimo kolektívu. 

Protiepidemické opatrenia v ohniskách vykonané. Lekársky dohľad a profylaxia očkovaním 

nariadená 53 kontaktom. 

 1 prípad ochorenia na VHA u 7 ročného žiaka z obce Arnutovce  

ochorenie zistené dieťa vyšetrené na detskej ambulancii pre bolesti brucha, žalúdka, subikterus 

sklér, moč pozit., elevácia hepatálnych enzýmov, odoslané na hospitalizáciu na Infekčné oddelenie 

DFN v Košiciach. Laboratórne potvrdené:  anti HAV IgM pozit. Proti VHA neočkované, ikterická 

forma. Protiepidemické opatrenia v ohnisku vykonané. Lekársky dohľad a profylaxia očkovaním  

nariadená 32 kontaktom. 

 1 prípad ochorenia na VHA u 15 ročnej žiačky z obce Iliašovce,  

ochorenie zistené dieťa vyšetrené na ÚPS detského odd., Spišskej Novej Vsi pre opakované 

vracanie, svetlejšiu stolicu, subikterus sklér, odoslané na hospitalizáciu na Infekčné oddelenie DFN 

v Košiciach. Laboratórne potvrdené: na anti HAV IgM pozit. Proti VHA neočkované, ikterická 

forma. Protiepidemické opatrenia v ohnisku vykonané. Lekársky dohľad a profylaxia očkovaním 

nariadená 43 kontaktom. 

 V čase od 19.12.2014 do 31.3.2015 ochorelo na VHA v obci Bystrany – rómska osada, 10 detí 

vo veku 1,5 - 5 rokov. Všetky ochorenia laboratórne potvrdené IgM pozit. 7 deti  proti VHA 

neočkované, 3 deti ochoreli na 3.,18. a 20. deň po očkovaní. Deti ambulantne vyšetrené - v 

laboratórnych nálezoch prítomná elevácia hepatálnych enzýmov pre pretrvávajúce  ťažkosti: bolesti 

brucha, zvracanie, febrility. Deti hospitalizované na Infekčnom oddelení DFN v Košiciach. 8 deti 

mimo kolektívu, 2 navštevujúce MŠ v Bystranoch. Protiepidemické opatrenia v ohniskách vykonané. 

Lekársky dohľad od začiatku epidémie nariadený 186 kontaktom, profylaxia očkovaním nariadená 180  

kontaktom. 

okres GELNICA: hlásené 1 sérologicky (anti HAV IgM pozit.) potvrdené ochorenie 

 1 prípad ochorenia na  VHA u 4 ročného dieťaťa z obce Nálepkovo – prostredie s nízkym 

štandardom hygieny a bývania 



ochorenie zistené dieťa prijaté na DO v Spišskej Novej Vsi ako stav po susp. kŕčoch pri TT 40,5 °C.  

Vo vstupných laboratórnych výsledkoch zistená aktivita enzýmov HT, následne odobratá krv na anti 

HAV IgM s pozitívnym výsledkom. Dieťa preložené na infekčné odd. DFN v Košiciach. Ide o 2. 

prípad v obci Nálepkovo bez priamej epid. súvislosti. Proti VHA neočkované, anikterická forma. 

Protiepidemické opatrenia v ohnisku vykonané. Lekársky dohľad nariadený 30 kontaktom, profylaxia 

očkovaním nariadená 28 kontaktom. 

 V obci Nálepkovo prebieha epidemický výskyt VHA, v prostredí s nízkym hyg. štandardom 

bývania. V čase od 5.2.2015 do 31.3.2015 ochoreli dve deti 4 a 5 ročné mimo kolektívu. Ochorenia 

lab. potvrdené: anti HAV IgM pozit. Jedno ochorenie prebiehalo pod ikterickým klinickým obrazom a 

druhé ako anikterická forma. Obe deti proti VHA neočkované. Protiepidemické opatrenia v ohniskách 

vykonané. 

 

 

B 182 Chronická vírusová hepatitída C 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenia  

vekové skupiny  u 27, 37 a 47 ročných mužov  

ochorenie zistené  2x v rámci diferenciálnej diagnostiky,  1x v rámci hospitalizácie, potvrdené anti 

HCV pozit.: 1x genotyp 1a, 1x genotyp 1b, 1x vyšetrenie neukončené 

epidemiologická anamnéza  2x i.v. drogy, 1x neznámy 

 

 

Z225   Nosič HBsAg  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 6 nosičstvá 

vekové skupiny  u 25 – 34 ročných a 45 – 54 ročných po 1 prípade, u 35 – 44 ročných a nad 65 rokov 

po 2 prípady 

ochorenie zistené   v rámci preventívnej prehliadky 1x,  pri skríningu pred darovaní krvi 1x,  v rámci 

vyšetrenia v reprodukčnom centre 1x,  v rámci predoperačného vyšetrenia 2x a 1x pred aktívnou 

imunizáciou proti VHB u diabetika 

epidemiologická anamnéza  2x neodborne vykonané tetovanie, 1x operácie, 3x neznámy 

 

 

Vzdušné nákazy 

A 15 – A 19  Tuberkulóza 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u takmer dvojročného dieťaťa  

ochorenie potvrdené  klinicky, pozit. Qunatiferon TB Gold in tube  a pozit. CT a USG nálezu 

forma  aktívna forma miliárnej TBC s mimopľúcnym postihnutím 

vyšetrenie   dieťa vyšetrené v rámci diferenciálnej diagnostiky  

hospitalizácie  DO v Sp. Novej Vsi dieťa,  Klinika deti a dorastu - JIS DFN Košice, po stanovení dg. 

preložené do  ŠÚDTaRCH Dolný Smokovec 

 

A 37 Pertussis  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie na pertussis u 15 ročného 

študenta  

klinický obraz  dlhotrvajúci záchvatovitý kašeľ, neustupujúci ani po ATB liečbe, dusenie, 

subfebrility 

ochorenie potvrdené  klinicky a sérologicky: anti Pertussis IgA pozit.  

očkovanie  základné + preočkovanie (6x) 

 

B 01   Varicella 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 24 ochorení
 

vekové skupiny u 1 – 4 ročných 13 prípadov, u 5 - 9 ročných 7 prípadov, u 10 - 14 ročných 3 prípady 

a u 15 – 19 ročných 1 prípad 

epidemický výskyt 12 prípadov v obci Letanovce u detí predškolského a školského veku  

okres GELNICA: hlásených 12 ochorení 

vekové skupiny u 1 – 4 ročných 2 prípady a u 5 – 9 ročných 8 prípadov a 10 – 14 ročných 2 prípady 



epidemický výskyt  všetkých 12 prípadov v obci Richnava, od začiatku epidémie (január-marec ) 26 

prípadov ochorenia 

 

B 02   Herpes zoster 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásených 11 ochorení, z toho 2 ochorenia s komplikáciami: 

erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 

vekové skupiny  u 35 - 44 ročných 1  prípad, u 45 – 54 ročných 2 prípady, u 55 – 64 ročných 3 

prípady a vo vekovej skupine nad 65 rokov 5 prípadov 

okres GELNICA: hlásené 3 ochorenia s komplikáciami: erytematózne ložiská na povrchu 

s herpetickými vezikulami 

vekové skupiny u 60 a 80 ročnej ženy a 62 ročného muža 

 

B 27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenia (EBV IgM pozit) 

vekové skupiny u 6 a 9 ročného dieťaťa a 16 ročného študenta 

forma  2x uzlinová, 1x uzlinovo – hepatálna 

 

B 26 Parotitis epidemica 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 58 ochorení prebiehajúcich v 3 lokálnych epidémiách – 28 

prípadov v obci Letanovce (z toho 2 prípady z obce Arnutovce, u detí, ktoré navštevujú ZŠ 

Letanovce), 20 prípadov v obci Rudňany a 11 prípadov v obci Markušovce 

vekové skupiny  u 1 – 4 ročných 4 prípady, 5 – 9 ročných 20 prípadov, u 10 – 14 ročných 22 

prípadov a u 15 – 19 ročných 11 prípady, a 1 prípad u dospelej osoby. 

klinický obraz  bolestivé zdurenie príušnej žľazy 

ochorenie potvrdené  6x klinicky a sérologicky: anti parotitis vírus IgM pozit. a 25x na základe 

klinických príznakov a epid. súvislosti, 27 prípadov na základe klinických príznakov 

komplikácie  1 prípad ochorenia komplikovaný orchitídou 

očkovací status  29 x jednou dávkou, 26 x dvomi dávkami, 4 x nedostatočné očkovanie 

epidemický výskyt   od začiatku epidémie bolo v obci Rudňany spolu hlásených 27 ochorení, v obci 

Markušovce 16 ochorení, v obci Letanovce (začínajúca epidémia) 28 ochorení  

 

 

J 10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 1 ochorenie u 20 ročnej ženy 

klinický obraz sentinelovým lekárom odobratý výter pre febrility, bolesti hlavy, svalov a kĺbov  

epidemiologická anamnéza proti chrípke neočkovaná 

výsledky virologických vyšetrení  RT-PCR vírus chrípky A/H3 pozit.   

 

J 109 Chrípka H1N1 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia u 32 ročnej ženy a 39 ročného muža  

klinický obraz  v oboch prípadoch sentinelovým lekárom odobratý výter pre bolesti hlavy, svalov, 

kĺbov a febrility.  

epidemiologická anamnéza  proti chrípke neočkovaní 

výsledky virologických vyšetrení 1x RT-PCR vírus chrípky A/H1N1 pozit.   

A/California/7/2009(H1N1) pdm09-like a 1x RT-PCR vírus chrípky A/H1N1 

 

J 11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 

 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 10. – 14. KT hlásených spolu 3497 akútnych 

respiračných ochorení (ARO), z toho 222 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) a 

30 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 2209 ARO, z toho 134 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 14. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 4880,8/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 



okres GELNICA: hlásených 1288 ARO, z toho 88 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 12. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 6 – 14 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 5922,2/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

 

J 152 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia u 85 ročnej ženy a 74 ročného muža 

klinický obraz  pacienti hospitalizovaný na OAIM v NsP  Sp. Nová Ves s poruchou vedomia   

ochorenie potvrdené  kultivačne 2x Staphylococus aureus  

 

 

J 158 Iná bakteriálna pneumónia 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia u 63 a 71 ročných mužov 

klinický obraz  pacienti preložení z chirurgického oddelenia na OAIM   

ochorenie potvrdené  2x zo spúta izolovaný Proteus mirabillis 

 

 

Neuroinfekcie 

A 879  Nešpecifikovaná vírušová meningitída 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 32 ročného muža prijatého na neurologické 

oddelenie v Spišskej Novej Vsi pre pretrvávajúce bolesti hlavy a febrility  po neúspešnej ambulantnej  

ATB liečbe. Realizovaná lumbálna punkcia s nálezom 828 elementov, 2,45 g bielkovín, glu. 2,05. 

Preložený na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny Košice. Diagnóza potvrdená na základe 

klinického obrazu ochorenia a biochemického vyšetrenia likvoru. 

 

 

Nákazy kože a slizníc 

A 46  Erysipelas 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 82 ročného muža 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 64 ročného muža 

 

B 86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 30 prípadov ochorenia 

vekové skupiny  vo vekovej skupine do jedného roka, u 15 – 19 ročných, u 45 – 54 ročných a nad 65 

rokov  po 1 prípade, u 1- 4 ročných 3 prípady, u 5 – 9 ročných 9 prípadov a u 10 – 14 ročných 14 

prípadov. 

epidemický výskyt  v obci Smižany 15 prípadov a v Spišskej Novej Vsi na Potočnej ulici 10 prípadov 

u osôb žijúcich v prostrední s nízkym hygienickým štandardom 

 

 

Ostatné infekcie 

A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 laboratórne potvrdené ochorenia, z toho 3x ako nozokomiálna 

nákaza 

  27 ročná pacientka prijatá na Gyn. pôrodnické odd. NsP  Spišská Nová Ves v 8. mesiaci gravidity 

pre TT do 40 °C, kašeľ , vracnie. susp. odtok plodovej vody. Realizovaný odber krvi na HK - 

kultivačne potvrdené E. coli 

 36 ročného muža, hospitalizovaného na Neurologickom oddelení NsP Spišská Nová Ves pre 

febrility,  z hemokultúry potvrdené  Klebsiella pneumoniae 

 85 ročnej pacientky hospitalizovanej na Oddelení dlhodobo chorých NsP Spišská Nová Ves, 

z hemokultúry potvrdené  Proteus mirabilis 

  71 ročného muža, hospitalizovaného na Internom oddelení NsP Spišská Nová Ves,  z hemokultúry 

potvrdené  Klebsiella pneumoniae 

 

 



P362 Sepsa novorodenca vyvolaná Staphylococcus aureus 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u novorodenca so sťaženou 

popôrodnou adaptáciou, dieťa preložené na JISN pre klinické a laboratórne známky intraamniotickej 

infekcie. Vstupné zápalové markery pozitívne, zahájený intenzívny monitoring vitálnych funkcií, 

podporné infúzie. Z hemokultúry potvrdený Staphylococcus aureus. 

 

 
Infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania 

A 530 Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny   u 39 ročného muža 

epidemiologická anamnéza  nezistená 

 

 

Zoonózy 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VE: hlásené 3 poranenia 

neznáme zvieratá  1x pohryzenie psom 

známe zvieratá  2x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia  vykonaná v 1 prípade 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad 

známe zvieratá1x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia vykonaná 1x  

 

 

Nozokomiálne nákazy 

 

Bolo hlásených 9 nozokomiálnych nákaz:  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 
Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 
Všeobecná nemocnica 

Gelnica n.o. 

črevné  1 1  

vzdušné 2 2  

septikémie 3   

infekcie po výkone    

neuroinfekcie    

uroinfekcie    

kožné    

iné    

spolu 6 3 0 

 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 

 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 Interné oddelenie hlásilo 2 NN,  z toho 1 črevnú infekciu – zo stolice izolovaný  Clostridium 

dificille a 1 sepsu – z hemokultúry izolovaná Klebsiella pneumeniae. 

 Neurologické oddelenie hlásilo 1sepsu – z hemokultúry izolovaná Klebsiella pneumeniae. 

 Oddelenie dlhodobo chorých hlásilo 1sepsu – z hemokultúry izolovaný Proteus mirabillis. 

 OAIM hlásilo 2 respiračné ochorenia – z laváže a z ET kanyly izolovaný 2x Staphylococcus aureus 

(1x MRSA). 

Nemocnica Krompachy, s.r.o. 

  Detské oddelenie hlásilo 1črevnú infekciu – zo stolice izolovaný Adenovírus. 

 OAIM hlásilo 2 respiračné ochorenia – 2x zo spúta izolovaný Proteus mirabillis. 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                   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 


