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

Epidemiologická situácia za mesiac marec je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 189 ochorení, čo je vzostup hlásených ochorení v porovnaní s mesiacom 

február 2017 (146 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali vzostup bakteriálnych infekcií a pokles 

vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom február  

 v skupine respiračných infekcií sme zaznamenali 3 prípady TBC a 3 ochorenia na pertussis  

 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 1 akútnu VHB a 4 prípady nosičstva HBsAg 

 v skupine neuroinfekcií sme nezaznamenali ochorenie 

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 1 prípad lymeskej choroby  

 

 

Črevné nákazy  

A02  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 6 enteritíd a 1 bezpríznakové vylučovanie 

vekové skupiny  po 1 prípade u detí do jedného roka, u 10 – 14 ročných, 20 – 24 ročných a nad 

65 rokov a 3 prípady u detí 1 – 4 ročných  

pravdepodobný faktor prenosu 7x neznámy 

etiologický agens  5x Salmonella enteritidis, 2x Salmonella typhimurium 

rodinný výskyt zo 4 člennej rodiny ochorelo 1,5 ročné dieťa, v rámci epidemiologického šetrenia 

nariadený odber výteru z recta - zistené vylučovanie salmonel  

 súrodenca bez klinických príznakov vylučovanie salmonel  

okres GELNICA: hlásená 1 enteritída a 1 bezpríznakové vylučovanie  

veková skupina   u 3 ročného dieťaťa a 18 ročnej ženy  

pravdepodobný faktor prenosu 1x neznámy a 1x konzumácia vajec z obchodnej siete 

rodinný výskyt zo 4 člennej rodiny u jedného člena - v rámci epidemiologického šetrenia 

nariadený odber výteru z recta - zistené vylučovanie salmonel  

etiologický agens  2x Salmonella enteritidis 

 

A03   Šigelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

veková skupina u 4 ročného dieťaťa,  žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens Shigella flexneri 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

veková skupina u 3 ročného dieťaťa, žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 
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etiologický agens Shigella flexneri 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 26 laboratórne potvrdených prípadov, z toho 5 ochorení 

ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny po 1 prípade vo vekových skupinách 5 – 9 ročných, 10 – 14 ročných, 20 – 24 

ročných, 25 – 34 ročných a 45 – 54 ročných, 6 prípadov nad 65 rokov, 7 prípadov u detí do 

jedného roka, 8 prípadov u 1 - 4 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu 23x neznámy, 3x  konzumácia vajec z obchodnej siete 

etiologický agens8x Campylobacter jejuni, 1x Campylobacter coli, 4x Clostridium difficile 

nešpecifikované, 6x Clostridium difficile produkujúci toxín A aj toxín B,  2x E. coli iné, 1x  

EPEC O55, 1x EPEC O86, 1x  EPEC O111, 1x EPEC O126, 1x EPEC O44 

okres GELNICA: hlásených 10 laboratórne potvrdených ochorení  

vekové skupiny  6 prípadov u detí do jedného roka, 3 prípady u 1 – ročných detí a 1 prípad vo 

vekovej skupine 20 – 24 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu  10x neznámy 

etiologický agens 6x Campylobacter jejuni, 1x Campilobacter species, 1x E. coli iné, 2x  EPEC 

O55 

 

A071 Giardióza 

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

s nízkym štandardom bývania  

etiologický agens  Giardia intestinalis 

okres GELNICA:  hlásené 1 ochorenie u 55 ročného muža 

etiologický agens  Giardia intestinalis 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 13 prípadov ochorenia, z toho 3 ochorenia ako 

nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny  1 prípad vo vekovej skupine nad 65 rokov, 2 prípady u 5 – 9 ročných detí, po 5 

prípadov u detí do jedného roka a 1 – 4 ročných detí 

etiologický agens11x Rotavírus a 2x vírus Norwalk 

epidemický výskyt   na oddelení JISN Spišská Nová Ves, bližšie popísaná v časti NN 

okres GELNICA: hlásené 4 prípady ochorenia  

vekové skupiny  po 1 prípade u detí do jedného roka a u 1 – 4 ročných a 2 prípady nad 65 rokov 

etiologický agens 1x Rotavírus, 1x vírus Norwalk, 2x Adenovírus 

 

A 09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u  ročného dieťaťa hospitalizovaného na infekčnom oddelení v Košiciach 

 

B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia u 8 a 12 ročných žiakov, žijúcich v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

 

 

Vírusové hepatitídy 

B16.9 Akútna hepatitída B  

okres GELNICA:  hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie na VHB  

vekové skupiny u 76 ročného muža z obce Helcmanovce  

klinický obraz  pacient preložený na infekčnú kliniku do Košíc z neurologického oddelenia v 

Levoči pre ikterus, slabosť a laboratórne známky poškodenia pečene pri susp. hepatitíde B. Vo 

vstupnom laboratórnom obraze prítomná leukocytóza, anemický sy., elevácia transamináz, 

bilirubínu, hyperazotémia a hypokaliémia. Sérologickým vyšetrením potvrdená akútna VHB 



(HBsAg konf. pozit., anti HBc IgM, IgG pozit, HBeAg pozit., HBV DNA zistená). Počas 

hospitalizácie pacientovi poskytnutý hepatoprotektívny režim, diéta, symptomatická liečba. Pre 

vysokú virémiu do liečby pridaný Viread.  

epidemiologická anamnéza  denná aplikácia inzulínu, hospitalizácie, chirurgické ošetrenie 

bercového vredu 

Protiepidemické opatrenia v ohnisku vykonané. 

 

Z225 Nosič HBsAg 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 prípady nosičstva 

vekové skupiny u 32 ročnej ženy a dvoch 54 ročných mužov, všetci proti VHB neočkovaní 

nosičstvo zistené  v rámci prenatálneho skríningu,  v rámci predoperačného vyšetrenia a pri 

nástupe do nápravného zariadenia 

epidemiologická anamnéza    1x nezistená, 1x negatívna, 1x operácia  

okres GELNICA: hlásený 1 prípad nosičstva 

vekové skupiny u 19 ročnej proti VHB očkovanej pacientky (19.11.1997, 13.1.1998, 

23.6.1998) 

nosičstvo zistené  odber krvi v rámci prenatálneho skríningu 

epidemiologická anamnéza  operácia pred 10 rokmi 

 

Vzdušné nákazy 

A 15 – 19 Tuberkulóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia 

vekové skupiny u 2 mesačného dieťaťa, 55 ročného muža a 47 ročnej ženy   

ochorenie potvrdené 1x na základe vyšetrenia žalúdočnej šťavy – mikroskopicky + PCR pozit., 

1x na základe pozit. USG nálezu obličky, 1x na základe Quantiferoového testu a pozit. RTG 

nálezu  

forma 1x pľúcna, 1x TBC močovopohlavnej sústavy, 1x TBC kostí a kĺbov 

vyšetrenie pre obtiaže 

 

A 37 Pertussis 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia  

vekové skupiny u 10 týždňového neočkovaného dieťaťa a u 15 ročnej, riadne očkovanej žiačky 

klinický obraz dlhotrvajúci suchý dráždivý kašeľ, sťažené dýchanie, febrility 

ochorenie potvrdené klinicky a sérologicky 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

vekové skupiny u 71 ročnej neočkovanej ženy   

klinický obraz dlhotrvajúci suchý dráždivý kašeľ 

ochorenie potvrdené klinicky a sérologicky anti Pertussis IgA a IgG pozit. 

 

B01  Varicella 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 23 ochorení 

vekové skupiny 1 prípad u detí do jedného roka, 4 prípady u 15 – 19 ročných a po 6 prípadov z 1 

– 4 ročných, 5 – 9 ročných a 10 – 14 ročných 

okres GELNICA: hlásených 23 ochorení  

vekové skupiny po 10 prípadov vo vekovej skupine u 1 – 4 ročných a u 5 - 9 ročných, po 1 

prípade u 10 – 14 ročných, 15 a 19 ročných  a 25 – 34 ročných 

epidemický výskyt v obci Nálepkovo 20 prípadov (od začiatku epidémie 31 prípadov) 

 

B02  Herpes zoster 

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

erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 

vekové skupiny 1x vo vekovej skupine 55 – 64 ročných, 3 prípady u 35 – 44 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 48 ročného muža a 64 ročnej ženy  

B27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 ochorenia 

vekové skupiny u 4 ročného dieťaťa a 8, 10 a 12 ročných žiakov 

vyšetrenie sérologicky 2x EBV IgM pozit., 2x CMV IgM pozit. 

forma  1x uzlinová, 3x anginóza 

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 
 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 10. - 13. KT hlásených spolu 1936 akútnych 

respiračných ochorení (ARO), z toho 145 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení 

(CHPO) a 5 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 1182 ARO, z toho 982 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 5092,6/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 754 ARO, z toho 47 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 11. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 5161,1/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov  

 

J150 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia, z toho 2 ako nozokomiálna nákaza 

 80 ročný pacient privezený na interné oddelenie pre febrility, sťažené dýchanie. Zo spúta 

potvrdená Klebsiella pneumoniae. 

 73 ročný polymorbídny muž prijatý pri kardiálnom zlyhaní, s potrebou UPV. Zo spúta 

izolovaný Pseudomonas aeruginosa, ochorenie hlásené ako  NN 

 65 ročný kardiak s potrebou UPV prijatý na OAIM. Zo spúta izolovaná Klebsiella 

pneumoniae, ochorenie hlásené ako  NN 

 

J152 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

 63 ročná pacientka prijatá na interné oddelenie pre bilaterálnu pleuropneumóniu, dýchavicu, 

kašeľ s expektoráciou hnedočerveného spúta, afebrilná. Zo spúta izolovaný MRSA. 

 

J22  Nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

 u 67 ročného muža hospitalizovaného na internom oddelení, od13.3.2017 rozvoj febrilít, 

zvýšené CRP. Materiál na  K+C neodobratý. 

 

 

Neuroinfekcie 

Nebolo hlásené ochorenie. 

 

 

Nákazy kože a slizníc 

A 46  Erysipelas 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 53 ročného muža 

 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 20 prípadov ochorenia 



vekové skupiny 1 prípad u 15 – 19 ročných, po 2 prípady u detí do jedného roka a 25 – 34 

ročných, 3 prípady u 45 – 54 ročných, 5 prípadov u 5 – 9 ročných a 7 prípadov u 10 – 14 ročných 

epidemický výskyt  9 prípadov u osôb žijúcich v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

bývania na  Potočnej ulici v Spišskej Novej Vsi 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad ochorenia 

vekové skupiny  u 4 mesačného dieťaťa, žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

bývania 

 

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

Ochorenie nebolo hlásené. 

 

 

Ostatné infekcie 

A403  Septikémia vyvolaná streptokokom pneumónie 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia  

 11 mesačné rizikové dieťa s MMK a hydrocephalom po operácii  (neočkované pre KI) 

hospitalizované na DO pre febrility do 40 °C, kašeľ. Z HK izolovaný Streptococcus pneumoniae 

 12 mesačný dystrofický  chlapec  prijatý na DO pre febrility a opuch v oblasti ľavého stehna.  

Vo vstupných laboratórnych vyšetreniach zápalová aktivita vysoká. Odobratá krv na HK - 

potvrdený Streptococcus pneumoniae. RTG potvrdená zlomenina stehennej kosti. Očkovaný 2x 

SYNFLORIX 29.7.2016, 23.2.2017. 

 

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

 69 ročný muž prijatý na interné odd. pre sťažené dýchanie, odpadol, chronické srdcové 

zlyhávanie, diabetes, slabosť, nevládnosť, časté stolice. Odobratá HK - izolovaný 

Staphylococcus aureus. 

 

A410  Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenia, z toho 2 ako 

nozokomiálna nákaza  

 74 ročná hypertonička s pokročilou Parkinsonovou chorobou s psychosyndrómom, s 

chronickým polytopickým Va a ostatnými dg. prijatá na interné odd. s pneumóniou, TT nad 

38°C. Odobratá HK - izolovaný Staphylococcus hominis. 

 u 59 ročného pacienta hospitalizovaného na OAIM so zavedeným dialyzačným katétrom, 

počas hospitalizácie rozvoj febrilít. Z HK izolovaný Staphylococcus epidemidis, ochorenie 

hlásené ako nozokomiálna nákaza 

 43 ročný muž hospitalizovaný na OMIS-e, počas hospitalizácie febrility, z HK izolovaný 

Staphylococcus epidermidis, ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza 

 

A415  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia 

 62 ročná pacientka privezená  RZP na interné oddelenie pre 4 dni trvajúce febrility do 41°C. Z 

HK izolované E. coli. 

 69  ročná hypertonička, diabetička, po nefrektómii pre Ca hrubého čreva, po operácii Tu 

hypofýzy a ostatnými dg. prijatá na interné odd. pre zápalový syn., TT do 39°C. Odobratá HK - 

izolované  E. coli. 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

 u 56 ročnej imobilnej pacientky prijatej na JIS interného oddelenia pre septický šok, z HK 

potvrdené E. coli 

 

 

 



 

 

B377  Kandidová septikémia 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia, z toho 1 ochorenie ako 

nozokomiálna nákaza  

 51 ročná pacientka prijatá na OVL pre akútne zlyhanie obličiek, perforáciou tenkého čreva so 

sterkálnou peritonitídou, v septickom šoku, z HK izolovaná Candida albicans. 

 79 ročný muž hospitalizovaný na OAIM, stav komplikovaný febrilitami. Z HK izolovaná 

Candida albicans. 

 

 

Zoonózy 

A692 Lymeská choroba 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

veková skupinau 58 ročnej ženy  

forma  ECHM 

vyšetrenie sérologicky  IgM pozit.   

epidemiologická anamnéza prisatie kliešťa a pobyt v prírode 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  
okres GELNICA: hlásené 2 poranenia 

známe zvieratá   1x pohryzenie psom  

neznáme zvieratá   1 x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia  vykonaná v 1 prípade 

 

 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 23 nozokomiálnych nákaz:  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná 

nemocnica Gelnica 

n.o. 

črevné  5 3  

vzdušné 2 2  

septikémie 3   

infekcie po výkone 2   

neuroinfekcie    

uroinfekcie 5 1  

kožné    

iné    

spolu 17 6 0 

  

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 OMIS - hlásilo  4 nozokomiálne infekcie: 2 septikémie – z HK izolovaný Staphylococcus 

epidermidis a Candida albicans, 1 respiračnú infekciu – zo spúta izolovaný MRSA, 1 infekciu po 

infúzii, transfúzii, liečebnej  injekcii – materiál neodobratý 

 FMC – hlásilo 1 septikémiu: z HK Staphylococcus epidermidis 

 JISN - hlásilo epidemický výstkyt 2 rotavírusových enteritíd u nedonosených novorodencov-

dvojičiek,  v klinickom obraze- čerstvá krv v stolici, deti izolované, v oboch prípadoch zo stolice 

potvrdený Rotavírus. Protiepidemické opatrenia vykonané.   

 Oddelenie dlhodobo chorých - hlásilo 6 infekcií: 3 črevné – zo stolice izolované Clostridium 

difficille,  3 uroinfekcie – z moča izolované 3x Escherichia coli  

 Chirurgické oddelenie – hlásilo 2 infekcie, z toho 1 uroinfekciu – z moča izolované  

Escherichia coli, 1 infekciu po infúzii, transfúzii, liečebnej  injekcii – materiál neodobratý 



 Interné oddelenie – hlásilo 1 respiračnú infekciu – materiál neodobratý 

 Neurologické oddelenie – 1 uroinfekciu: z moča izolovaná Klebsiella pneumoniae 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o. 

 Chirurgické oddelenie – hlásilo 2  črevné infekcie, zo stolice izolované 2x Clostridium difficile  

 OAIM hlásilo 3 nozokomiálne nákazy, z toho 2 respiračné infekcie – zo spúta izolovaná 1x 

Klebsiella pneumoniae, 1x Pseudomonas aeruginosa a 1 uroinfekciu – z moča izolované E. Coli.   

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

 

 

 

 

                                                                                      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 


