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

 

 

Epidemiologická situácia za mesiac marec je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 113  ochorení, čo je mierny pokles ochorení v porovnaní s mesiacom 

február 2016 (122 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali mierny vzostup bakteriálnych infekcií aj 

vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom február 2016 
 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 1rodinnú epidémiu VHA, 2 prípady 

chronickej VHB, 1 prípad chronickej VHC a 3 nosičstvá HBsAg 

 v skupine respiračných nákaz sme zaznamenali lokálne epidémie parotitídy v obci 

Richnava  a v Gelnici a pokračujúce lokálne epidémie varicelly v obci Rudňany a Chrasť nad 

Hornádom 

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 2 prípady lymeskej choroby  

 

Črevné nákazy  

A020  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásená 3 enteritídy 

vekové skupiny u 7 mesačného dieťaťa, 23 a 65 ročnej ženy 

pravdepodobný faktor prenosu 2x neznámy, 1x vajcia z obchodnej siete 

etiologický agens 2x Salmonella enteritidis, 1x Salmonella infantis 

okres Gelnica: hlásená 1 enteritída 

vekové skupiny u 83 ročného muža 

pravdepodobný faktor prenosu neznámy 

etiologický agens Salmonella enteritidis 

 

A 03    Šigelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

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

etiologický agens Shigella flexneri 
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A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 12 prípadov, z toho 3 ochorenia ako nozokomiálne 

nákazy (NN)  

vekové skupiny po 1 prípade vo vekových skupinách 15 - 19 ročných, 35 – 44 ročných  a 55 

– 64 ročných, po 2 prípady vo vekových skupinách 5 – 9 ročných, 25 – 34 ročných a nad 65 

rokov, 3 prípady u detí do jedného roka  

pravdepodobný faktor prenosu 9x neznámy, 1x vajcia z obchodnej siete, 2x kuracie mäso 

etiologický agens 7x Campylobacter jejuni, 1x Campylobacter coli, 1x Campylobacter 

species, 3x Clostridium difficile 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

vekové skupiny u 3 mesačného dieťaťa 

pravdepodobný faktor prenosu neznámy 

etiologický agens Campylobacter jejuni 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 8 laboratórne potvrdených ochorení 

vekové skupiny po 1 prípade u detí do jedného roka a 5 – 9 ročných, 2 prípady vo vekovej 

skupine 1 – 4 ročných detí 

etiologický agens 4x Rotavírus, 1x Adenovírus, 3x Norovírus 

 

B79 Trichurióza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 1 ochorenie u 9 ročnej žiačky, žijúcej v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens  Trichuris trichiura 

 

B814  Zmiešané črevné helmintózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia -  u 7 a 9 ročných žiačok žijúcich v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom 

 

Vírusové hepatitídy 

B 15 Akútna hepatitída A 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 sérologicky (anti HAV IgM pozit.) potvrdené 

prípady epidemického výskytu ochorenia na VHA v rodine z obce Mlynky. Ochoreli   3 

členovia zo 4 člennej rodiny. 52 ročný invalidný dôchodca hospitalizovaný na infekčnej 

klinike v Košiciach pre nechutenstvo, febrility, redšie stolice,  tmavý moč, ikterus sklér. Muž 

proti VHA neočkovaný. U 42 ročnej priateľky a 19 ročnej dcéry ochorenie aktívne vyhľadané 

v rámci vyšetrenia kontaktov, forma anikterická, proti VHA neočkované. Protiepidemické 

opatrenia v ohniskách vykonané. Lekársky dohľad a profylaxia očkovaním nariadené 30 

kontaktom. 

 

B 181 Chronická vírusová hepatitída B 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny  u 41 ročného, evidovaného HBsAg pozitívneho muža 

ochorenie zistené v rámci diferenciálnej diagnostiky, chorý udával žalúdočné problémy, 

zistená zvýšená elevácia hepatálnych enzýmov 

epidemiologická anamnéza domáci kontakt 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny  u 14 ročnej gravidnej žiačky, proti VHB riadne očkovanej 

ochorenie zistené v rámci skríningu v prenatálnej poradni 

epidemiologická anamnéza negatívna 



B182 Chronická vírusová hepatitída C  
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny u 26 ročného muža vo výkone trestu 

ochorenie zistené v rámci diferenciálnej diagnostiky, sérologicky PCR HCV RNA pozit. 

epidemiologická anamnéza neodborne vykonané tetovanie, i.v. drogy 

 

Z225 Nosič HBsAg 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 prípady nosičstva 

vekové skupiny u 30, 56 a 57 ročných žien 

nosičstvo zistené 1x v rámci vyšetrenia rodinných kontaktov, 2x v rámci predoperačného 

vyšetrenia,  

epidemiologická anamnéza   1x neznámy, 1x gynekologické zákroky a operácia žlčníka, 1x 

domáci kontakt 

 

 

Vzdušné nákazy 

A 15 – 19 Tuberkulóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia 

vekové skupiny u 63 ročnej ženy  zo Spišskej Novej Vsi a 68 ročného muža z Vítkoviec 

ochorenie potvrdené 1x na základe klinických príznakov a pozit. RTG nálezu, 1x kultivačne 

z bronchoalveolárneho výplachu 

forma 1x TBC kostí a kĺbov, 1x pľúcna 

vyšetrenie  pre obtiaže 

 

A 38    Scarlatina 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:: hlásené 1 ochorenie u 3ročného dieťaťa
 

 

B01  Varicella  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 12 ochorení
 

vekové skupiny 1 prípad u 15 - 19 ročných, po 2 prípady u detí do jedného roka a 10 – 14 

ročných, 3 prípady u 1- 4 ročných, 4 prípady u 5 – 9 ročných 

epidemický výskyt v obci Chrasť nad Hornádom (1 prípadov) – od začiatku epidémie 33 

prípadov, v obci Rudňany (4 prípady) – od začiatku epidémie 17 prípadov 

 

B02  Herpes zoster 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásených 5 ochorení 

vekové skupiny 1 prípad nad 65 rokov, po 2 prípady u 45 – 54 ročných a 55 – 64 ročných 

okres GELNICA: hlásené 2 ochorenia, prebiehajúce s komplikáciou - erytematózne ložiská 

na povrchu s herpetickými vezikulami 

vekové skupiny u 4 ročného dieťaťa a  59 ročného muža 

 

B26 Parotitis epidemica 

okres GELNICA: hlásených 28 prípadov ochorenia, prebiehajúcich v dvoch lokálnych 

epidémiách   

vekové skupiny po 1 prípade u 20 – 24 ročných a 35 – 44 ročných, po dva prípady u 1 – 4 

ročných, 15 – 19 ročných, 25 – 34 ročných, 6 prípadov u 10 – 14 ročných a 14 prípadov u 5 – 

9 ročných 

klinický obraz bolestivé zdurenie príušnej žľazy, subfebrility 

ochorenie potvrdené 3x klinicky a sérologicky: anti parotitis vírus  IgM pozit., 25x na 

základe klinických príznakov a epidemiologických súvislosti 



očkovací status  18x jednou dávkou, 8x dvomi dávkami, 2x nezistené  

epidemiologická anamnéza epidemický výskyt v obci Richnava od 2.12.2015 spolu 

hlásených 38 ochorení, začínajúca epidémia v Gelnici - spolu hlásených 9 ochorení  

  

B 27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenia  

vekové skupiny u dvoch trojročných detí a 24 ročnej ženy 
vyšetrenie  2x CMV IgM pozit.,  1x EBV IgM pozit. 

forma  uzlinovo - hepatálna, anginózno - uzlinová, anginózno - hepatálna 

 

J 10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 

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

klinický obraz TT 38°C, malátnosť, bolesti hlavy, kĺbov, svalov, nádcha, sentinelovým 

lekárom odobratý nazofaryngeálny výter na izoláciu vírusu chrípky. 

epidemiologická anamnéza proti chrípke pacient neočkovaný 

výsledky virologických vyšetrení izolovaný vírus chrípky B. 

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 

 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 9. – 13. KT hlásených spolu 3903 

akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho 317 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení (CHPO) a 20 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 2524 ARO, z toho 168 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 10. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 6100,8/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 1379 ARO, z toho 149 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 11. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 15 - 

19 ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 7631,5/100 000 obyv. 

v starostlivosti hlásiacich lekárov 

 

J 180 Bližšie neurčená pneumónia 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 72 ročnej ženy ako nozokomiálna nákaza 

hospitalizácia  hospitalizovanej na Neurologickom odd. v NsP  Sp. Nová Ves 

ochorenie potvrdené  materiál neodobratý 

 

Neuroinfekcie 

V mesiaci marec neevidujeme žiadne ochorenie.  

 

Nákazy kože a slizníc 

A 46  Erysipelas 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 65 ročnej ženy 

 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 7 prípadov ochorenia 

vekové skupiny  po 1  prípade vo vekovej  skupine 1 - 4 ročných, 5 - 9 ročných, 10 – 14 

ročných, 25 – 34 ročných, 45 – 54 ročných a 2 prípady u 15 – 19 ročných 

okres GELNICA: hlásené 4 prípady ochorenia 



vekové skupiny  po 1 prípade u 10 – 14 ročných a 15 – 19 ročných, 2 prípady u 5 - 9 

ročných  

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

V mesiaci marec neevidujeme žiadne ochorenie.  

 

Ostatné infekcie 

A410 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia 

 40 ročný pacient prijatý na interné odd. pre febrility TT 39°C, triašku, septický stav, 

zväčšenie brucha, pacient málo močí, z hemokultúry (HK) izolovaný Staphylococcus aureus. 

 72 ročná obézna hypertonička prijatá na int. odd pre destabilizovaný diabetes, vysokú 

pozitivitu zápalových parametrov, septický stav. Stav pacientky komplikovaný progresoiu 

renálnej insufficiencie, hypotenziou. Napriek liečbe dochádza k poruche vedomia, pacientka 

hyposaturačná, fypotenzná, tachykardická, preložená na OAIM. z HK izolovaný 

Staphylococcus aureus 

 

A415  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 

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

nákaza 

 58 ročný pacient hospitalizovaný na OAIM, hospitalizácia komplikovaná sepsou, z HK 

izolovaný Pseudomonas aeruginosa. 

 

Zoonózy 

A692 Lymeská choroba 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia 

veková skupina  u 58 a 61 ročných žien  

forma  2x ECHM 

vyšetrenie  2x sérologicky IgM pozit. 

epidemiologická anamnéza 2x neznámy hmyz 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 poranenie 

známe zvieratá  pohryzenie mačkou 

antirabická vakcinácia  vykonaná  

 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 6 nozokomiálnych nákaz :  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná nemocnica 

Gelnica n.o. 

črevné  2 1  

vzdušné 1   

septikémie 1   

infekcie po výkone 1   

neuroinfekcie    

uroinfekcie    

kožné    

iné    

spolu 5 1 0 



okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 OAIM - hlásilo 1 septikémiu: z HK izolovaný Pseudomonas aeruginosa  

 Oddelenie neurológie - hlásilo 1 respiračnú infekciu: materiál neodobratý 

 Oddelenie dlhodobo chorých - hlásilo 2 črevné enteritídy: zo stolice izolované 2x 

Clostridium difficile 

 Chirurgické oddelenie  - hlásilo 1 infekciu po chirurgickom výkone: z rany -  izolovaný 

Staphylococcus – MRSA 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o. 

  OAIM hlásilo 1 črevnú infekciu – zo stolice izolovaný Clostridium difficile. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           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 


