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Epidemiologická situácia za mesiac november 2017 v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica 
 

Epidemiologická situácia za mesiac október je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 196 ochorení, čo je vzostup hlásených ochorení v porovnaní s mesiacom 

október 2017 (185 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali rovnaký výskyt vírusových enteritíd a pokles 

bakteriálnych enteritíd  v porovnaní s mesiacom október 2017 

 v skupine respiračných infekcií sme zaznamenali pokračujúci epidemický výskyt varicelly 

v meste Krompachy 

 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 2 epidemické prípady VHA, 1 prípad 

chronickej VHC a 3 prípady nosičstva HBsAg 

 v skupine neuroinfekcií sme zaznamenali 1 prípad nešpecifikovanej vírusovej meningitídy 

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 2 prípady poranenia psom, 2 prípady Lymeskej choroby 

a 1 prípad hemoragickej horúčky s renálnym syndrómom 

  

 

Črevné nákazy  

A02  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 26 ochorení, z toho 25 enteritíd a 1 prípad 

mimočrevnej salmonelovej infekcie – u 81 ročnej ženy odobratý moč - potvrdená Salmonella 

typhimurium 

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

u 10 – 14 ročných, u 15 – 19 ročných a 35 – 44 ročných, 4 prípady 45 – 54 ročných a 7 

prípadov u 25  - 34 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu (PFP) 11x neznámy, 2x konzumácia vajec z obchodnej 

siete, 8x konzumácia vajec z domáceho chovu, 1x konzumácia rýb, 3x konzumácia kuracieho 

mäsa, 1x konzumácia husaciny  

etiologický agens  19x Salmonella enteritidis, 1x S. agona, 1x S. enterica, 2x S. 

typhimurium, 3x ZES kultivačne negatívny 

rodinný výskyt  zo 4 - člennej rodiny ochoreli 2 súrodenci, PFP: kuracie mäso z domáceho 

chovu, z 8 členov rodiny ochorelo 6 členov, PFP: majonézový šalát (majonéza pripravovaná 

z domácich surových vajec), hospitalizácia bola potrebná u 2 členov. 
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A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 19 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia, 

z toho 3 prípady hlásené ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupinypo 1 prípade u 5 - 9 ročných a 10 – 14 ročných, 2 prípady u 55 – 64 

ročných,  po 5 prípadov u detí do jedného roka, u 1 – 4 ročných, a nad 65 rokov

pravdepodobný faktor prenosu 16x neznámy, 2x  konzumácia vajec z obchodnej siete, 1x 

konzumácia kuracieho mäsa 

etiologický agens7x Campylobacter jejuni, 3x Clostridium difficile nešpecifikované, 4x 

Clostridium difficile produkujúci toxín A aj toxín B, 2x  EPEC O55, 1x  EPEC O86, 1x  

EPEC O144, 1x  EPEC O44 

okres GELNICA: hlásené 4 laboratórne potvrdené ochorenia 

vekové skupiny  u 3 ročných detí a 1 dvojročného dieťaťa 

pravdepodobný faktor prenosu  4x neznámy 

etiologický agens 3x Campylobacter jejuni, 1x  Campylobacter coli 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 17 prípadov ochorenia, z toho 2 ochorenia ako 

nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny po 1 prípade u 15 – 19 ročných, u 25 – 34 ročných a nad 65 rokov, 3 prípady 

u 5 – 9 ročných, 5 prípadov u detí do jedného roka, 6 prípadov u 1 – 4 ročných  

etiologický agens 14x Rotavírus, 2x vírus Norwalk, 1x Adenovírus 
rodinný výskyt v  4 - člennej rodine ochoreli dieťa a matka, , proti rotavírusom neočkovaní, 

v jednom prípade bola potrebná hospitalizácia 

okres GELNICA: hlásené 3 laboratórne potvrdené  prípady ochorenia  

vekové skupiny  u dvoch ročných detí a 1 dvojročného dieťaťa 

etiologický agens 2x Rotavírus, 1x Adenovírus 

 

A071 Giardióza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 2 ochorenia  

vekové skupiny  u ročného a dvojročného dieťaťa, deti žijúce v prostredí s nízkym 

štandardom bývania  

etiologický agens  Giardia intestinalis 

 

B770 Askarióza s črevnými komplikáciami 

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

s nízkym štandardom hygieny a bývania  

etiologický agens  Ascaris lumbricoides 

 

B814  Zmiešané črevné helmintózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie  u 11 ročnej žiačky, žijúcej v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom 

 

 

Vírusové hepatitídy 

B 15 Akútna vírusová hepatitída A 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 sérologicky (anti HAV IgM pozit.) potvrdené prípady 

ochorenia na VHA z obce Smižany: 

 7 ročná žiačka ošetrená u ošetrujúceho lekára pre gastroenteritídu, febrility, ikterus sklér, 

tmavý moč, odoslaná na infekčné oddelenie do Košíc, forma ikterická, dieťa proti VHA 

neočkované. Lekársky dohľad bol nariadený 40 kontaktom. 



 5 ročné dieťa navštevujúce MŠ, proti VHA neočkované, ošetrené pre vracanie, tmavý moč, 

slabosť, spavosť, dieťa odoslané na infekčné oddelenie do Košíc, forma anikterická. 

Lekársky dohľad bol nariadený 90 kontaktom. 

 Hlásime epidemický výskyt - 3 ochorení na VHA v obci Smižany:  u 11 ročného (ZŠ) 

– vykázané v mesiaci október,  7 ročného (ZŠ) a 5 ročného (MŠ) dieťaťa - minoritná skupina 

obyvateľstva s nízkym štandardom hygieny a bývania. Prvý prípad ochorenia v danej lokalite 

potvrdený 10.10.2017,  ochorenia lab. potvrdené anti HAV IgM pozit. Deti proti VHA 

neočkované, z klinických príznakov dominovali vracanie, bolesti brucha, slabosť, únava, 2 

prípady ikterická forma, jeden prípad anikterická forma. Deti hospitalizované  na Infekčnom 

oddelení DFN v Košiciach. Protiepidemické opatrenia v ohniskách vykonané. V danej lokalite 

bolo RH nariadené mimoriadne očkovanie detí od 3 - 10 rokov, ktoré VHA neprekonali, ani 

neboli proti VHA očkované. 

 

B 182 Chronická vírusová hepatitída C 
okres SPIŠSKLŚ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny  u  67 ročného muža  

ochorenie zistené na gastroenterologickej ambulancii zistená elevácia enzýmov HT, pacient 

odoslaný do hepatologickej ambulancie, realizovaný odber krvi, zistená anti HCV pozit, HCV 

RNA, genotyp 1b 

epidemiologická anamnéza operácie ileus, apendix, žlčník (r. 1997) 

 

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

vekové skupiny u 31, 43 a 56 ročných mužov, proti VHB neočkovaných  

nosičstvo zistené  1x v rámci preventívnej prehliadky, 2x v rámci predoperačného 

vyšetrenia 

epidemiologická anamnéza  3x neodborne vykonané tetovanie 

 

 

Vzdušné nákazy 

A 38    Scarlatina 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:: hlásené 1 ochorenie u 6 ročného žiaka 

 

B01  Varicella 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 57 ochorení 

vekové skupiny 1 prípad u detí do jedného roka, 7 prípadov u 1 – 4 ročných, 9 prípadov u 10 

– 14 ročných a 40 prípadov u 5 - 9 ročných detí 

epidemický výskyt v meste Krompachy 31 prípadov ochorenia (od začiatku epidémie 41 

prípadov) 

okres GELNICA: hlásených 5 ochorení 

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

 

B02  Herpes zoster 

okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásených 9 prípadov ochorenia, z toho 3 ochorenia s 

komplikáciou erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 

vekové skupiny 1 prípad u 20 – 24 ročných, po 2 prípady u 25 – 34 ročných a 45 – 54 

ročných, 4 prípady nad 65 rokov 

okres: Gelnica:  hlásené 2 prípady ochorenia 

vekové skupiny u 58 a 73 ročnej ženy 

 

 

 



B27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie  

vekové skupiny u 7 mesačného dieťaťa    

vyšetrenie sérologicky 1x CMV IgM pozit. 

forma   uzlinová 

 

 J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 
 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 44. - 48. KT hlásených spolu 2559 

akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho 165 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení (CHPO) a 5 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 1717 ARO, z toho 86 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 44. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 6014,6/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 842 ARO, z toho 79 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 48. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 15 - 

19 ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 5269,3/100 000 obyv. 

v starostlivosti hlásiacich lekárov  

 

J15 Bakteriálny zápal pľúc nezatriedený inde 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

 51 ročná žena hospitalizovaná na OMIS-e, napojená na UPV, zo spúta izolovaný 

Enterobacter cloacae 

 

J151 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

 74 ročná žena hospitalizovaná na OMIS-e, zo spúta izolovaný Pseudomonas aeruginosa 

 

 

Neuroinfekcie 

A879  Nešpecifikovaná vírusová meningitída 

okres GELNICA: : hlásené 1 ochorenie 

 51 ročná pacientka prijatá na neurologické oddelenie pre pichavú bolesť v záhlaví, TT do 

37,9°C, zimnicu, nauzeu. V NR náleze prítomný ľahký syndróm meningeálnej iritácie, 

realizovaná LP, likvor slabo zakalený, prítomných 1810 elementov, zvýšená bielkovina, 

početné lymfocyty, ojedinelé neutrofilné leukocyty, pacientka preložená na infekčnú kliniku 

do KE, likvor kultivačne a sérologicky negatívny. 

 

Nákazy kože a slizníc 

A46  Erysipelas 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 66 ročného muža 

 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 10 ochorení 

vekové skupiny po 1 prípade u 20 – 24 ročných a 35 – 44 ročných, po 2 prípady u 5 – 9 

ročných, u 10 – 14 ročných , u 25 – 34 ročných a u 55 – 64 ročných  

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

Nebolo hlásené ochorenie. 

 



Ostatné infekcie 

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

nozokomiálna nákaza  

 76 ročná polymorbídna žena prijatá na interné oddelenie pre uroinfekt, febrility, opakované 

kolapsy, odobratá HK - izolovaný Staphylococcus aureus 

  82 ročná žena, zavedený dialyzačný katéter, erysipelas predkolenia, z HK - izolovaný 

Staphylococcus aureus, ochorenie hlásené ako NN 

 67 ročný muž hospitalizovaný na OMIS-e, zavedená iv.linka, subfebrility až febrility, z 

HK izolovaný Staphylococcus aureus, ochorenie hlásené ako NN 

 

A411  Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 6 laboratórne potvrdených ochorení, z toho 5 ako 

nozokomiálna nákaza  

 79 ročná hypertonička, diabetička prijatá na interné odd. pre dekompenzovaný DM 2. typu 

s polyúriou, polydipsiou, febrilitami, odobratá HK - izolované Staphylococcus hominis  

 62 ročný muž hospitalizovaný na ODCH, zavedená i.v. linka, z HK izolovaný 

Staphylococcus epidermidis, ochorenie hlásené ako NN 

 76 ročná žena hospitalizovaná na OMIS-e, zavedená i.v. linka, vzostup zápalových 

parametrov, z HK izolovaný Staphylococcus hominis, ochorenie hlásené ako NN 

 76 ročný muž hospitalizovaný na ODCH, zavedený CVK, febrility, z HK izolovaný  

Staphylococcus haemolyticus, ochorenie hlásené ako NN 

 dvojtýždňové dieťa prijaté na DO s gastroenteritídou, zavedená i.v. linka - flegmóna, z HK 

izolovaný Staphylococcus hominus, ochorenie hlásené ako NN 

 83 ročný muž hospitalizovaný na ODCH, zavedená i.v. linka, zavedený PMK, febrility, z 

HK izolovaný Staphylococcus epidermidis, ochorenie hlásené ako NN 

 

 

A415  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 4 laboratórne potvrdené ochorenia, z toho 3 ako 

nozokomiálna nákaza  

 62 ročný pacient s CA pankreasu prijatý na interné oddelenie pre slabosť, progresiu 

anémie, nechutenstvo a riedku stolicu, odobratá HK - izolované E. coli 

 82 ročná žena, zavedený dialyzačný katéter, erysipelas predkolenia, z HK izolovaný 

Pseudomonas aeruginosa, ochorenie hlásené ako NN 

 64 ročná žena hospitalizovaná na OMIS-e, na šiesty deň febrility, z HK izolovaná 

Klebsiella pneumoniae, ochorenie hlásené ako NN 

 39 ročná diabetička prijatá na interné oddelenie pre diabetickú ketoacidózu, s ťažkou 

dehydratáciou, febrility, odobratá HK - izolovaná E. coli, ochorenie hlásené ako NN 

 66 ročný pacient so zavedeným  dialyzačným katétrom, z HK izolovaný 

Bacteroidesfragilis, ochorenie hlásené ako NN 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie  

 39 ročná diabetička prijatá na int. odd. pre diabetickú ketoacidózu, s ťažkou dehydratáciou, 

febrility, odobratá HK - izolovaná E. coli 

 

 

A418  Iná špecifikovaná septikémia 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 laboratórne potvrdené ochorenia  

 novorodenec prijatý na DO pre febrility, kašeľ, vracanie, nekľud, odobratá HK - izolovaný 

Micrococcus luteus 

 55 ročný pacient s adenokarcinómom pľúc prijatý na interné oddelenie  pre febrility a 

pneumóniu, odobratá HK - izolovaný Microccocus luteus 



 

P360  Iná bakteriálna sepsa novorodenca 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

 novorodenec hospitalizovaný na JIS-N pre suspektú infekciu, z HK izolovaný 

Streptococcus agalactiae 

 

Zoonózy 

A692 Lymeská choroba 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

veková skupinau 42 ročnej ženy  

forma   neurologická 

vyšetrenie  sérologicky  IgM, IgG pozit., likvor IgM pozit.   

epidemiologická anamnéza poštípanie neznámym hmyzom a pobyt v prírode 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad  ochorenia 

veková skupinau 65 ročnej ženy 

forma   ECHM 

vyšetrenie sérologicky  IgM pozit.  

epidemiologická anamnéza  poštípanie neznámym hmyzom, pobyt v prírode 

 

A 985 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie  

vekové skupiny u 20 ročného muža 

klinický obraz prijatý na inf. odd. pre febrility do 39°C, zimnicu, triašku, opakované 

vracanie, nauzeu, vodnaté stolice, slabosť, kŕče v DK, bolesti brucha, málo močí. V lab. 

obraze prítomná leukocytóza a elevácia CRP, VR - negat., ST na vírusy negat., moč - prít. 

bielkoviny. Ord. ATB terapia a infúzna rehydratačná liečba. 

epidemiologická anamnéza cesta do zahraničia negatívny, chov hlodavcov neguje, chova 

psov,  býva v rodinnom dome  

ochorenie potvrdené sérologicky ELISA IgM, IgG Hantavírus 

 

 

 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 poranenia 

známe zvieratá   1x  pohryzenie psom 

neznáme zvieratá   1x  pohryzenie psom  

antirabická vakcinácia  vykonaná v jednom prípade 

 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 22 nozokomiálnych nákaz:  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná 

nemocnica Gelnica 

n.o. 

črevné  4 1  

vzdušné 2   

septikémie 10   

infekcie po výkone    

infekcia 

chirurgickej rany 
1   



uroinfekcie 4   

kožné    

iné    

spolu 21 1 0 

  

 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 OMIS - hlásilo 4 NN:  2 septikémie – z HK izolovaný 1x Staphylococcus aureus, 1x 

Staphylococcus hominis, 2 repiračné infekcie – so spúta izolovaný 1x Enterobacter cloacae, 

1x Pseudomonas aeruginosa 

 Detsko - dojčenecké oddelenie – hlásilo 2 NN: 1 črevnú infekciu – zo stolice izolovaný  

Rotavírus, 1 septikémiu – z HK izolovaný Staphylococcus epidermidis 

 Interné oddelenie – hlásilo 2 NN: 1 septikémiu – z HK izolovaná Klebsiela pneumoniae, 1 

črevnú infekciu – zo stolice izolované Clostridium difficile 

 Gyn. pôrodnícke odd. – hlásilo 1 infekciu operačnej rany – izolovaný Proteus mirabilis 

 Oddelenie dlhodobo chorých - hlásilo 7 NN: 3 septikémie  - z HK izolované 2x 

Staphylococcus epidermidis a 1x Staphylococcus haemolytikus, 3 uroinfekcie – z moča 

izolované 1x Klebsiela pneumoniae, 1x Enterobacter cloacae a 1x Proteus mirabillis, 1 črevnú 

infekcie – zo stolice izolované 1x Clostridium difficile nešpecifikované 

 FMC – dialyzačné stredisko – hlásilo 3 septikémie – z HK izolovaný 1x Pseudomonas 

aeruginosa, 1x Staphylococcus aureus a 1x Bacteroides Fragilis 

 JISN – hlásilo 1 črevnú infekciu – zo stolice izolovaný  Rotavírus 

 Neurologické oddelenie - hlásilo 1 uroinfekciu – z moča izolované E. coli 

 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o. 

 Interné oddelenie hlásilo 1 črevnú infekciu -  zo stolice izolované Clostridium difficile 

produkujúce toxín A a B 

 

 

 

 

                                                                                      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 


