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Epidemiologická situácia za november 2020 v okresoch Spišská Nová Ves a  Gelnica 
 

Epidemiologická situácia za mesiac november je charakterizovaná: 

  hlásených bolo 1658 ochorení, ide o výrazný vzostup výskytu hlásených prenosných 

ochorení v porovnaní s mesiacom október 2020 (906 hlásených ochorení) 

   v skupine črevných infekcií sme zaznamenali porovnateľný výskyt bakteriálnych aj 

vírusových infekcií 

  v skupine respiračných infekcií 1565 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia 

COVID-19  

 

Črevné nákazy  

A02  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 8 laboratórne potvrdených sporadických prípadov 

ochorenia 

vekové skupiny  3 prípady nad 65 rokov, 2 prípady u 55 – 64 ročných a po 1 prípade 

u dieťaťa do jedného roka veku, u 1 – 4 ročných a u 10 – 14 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu 3x zmiešaná strava, 1x konzumácia vajec z domáceho 

chovu, 1 konzumácia vajec z obchodnej siete a 3x kuracie mäso  

etiologický agens  6x Salmonella Enteritidis a 2x Salmoella Bližšie neurčená 

okres GELNICA: hlásený 1 laboratórne potvrdený sporadický prípad ochorenia 

vekové skupiny  u 8 mesačného dieťaťa 

pravdepodobný faktor prenosu  neznámy 

etiologický agens  Salmonella Bližšie neurčená 

 

A 03    Šigelózy 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1ochorenie 
veková skupina u 5 ročného dieťaťa žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 
etiologický agens  Shigella sonnei 

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 22 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia, 

z toho 14 prípadov ako nozokomiálna nákaza 
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vekové skupiny po 3 prípady u detí do 1 roka, u 1 – 4 ročných a 55 – 64 ročných, po 1 

prípade u 5 – 9 ročných a u 45 – 54 ročných a 11 prípadov nad 65 rokov 

pravdepodobný faktor prenosu20x neznámy a 2x zmiešaná strava 

etiologický agens5x Campylobacter jejuni, 1x Campylobacter species, 14x Clostridium 

difficile produkujúci toxín A/B a 2x Yersinia enterocolitica 

epidemický výskyt2x hlásený epidemický výskyt klostrídiovej enteritídy v zdravotníckom 

zariadení ako NN 

- epidemický výskyt klostrídiovej enteritídy  - u 5 hospitalizovaných pacientov na Oddelení 

dlhodobo chorých NsP v Spišskej Novej Vsi. Z celkového počtu 31 exponovaných ochoreli 5 

pacienti. Protiepidemické opatrenia v zdravotníckom zariadení vykonané. 

- epidemický výskyt klostrídiovej enteritídy  - u 8 hospitalizovaných pacientov na Oddelení 

vnútorného lekárstva NsP v Spišskej Novej Vsi. Z celkového počtu 32 exponovaných ochoreli 

8 pacienti. Protiepidemické opatrenia v zdravotníckom zariadení vykonané. 

okres GELNICA: hlásené 3 laboratórne potvrdené prípady 

vekové skupiny 2 prípady nad 65 rokov a  1 prípad u 5- 9 ročných 

pravdepodobný faktor prenosu1x neznámy, 1x zmiešaná strava a 1x bravčové mäso 

etiologický agens 2x Campylobacter jejuni a 1x Clostridium difficile produkujúci toxín 

A/B  
 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 15 laboratórne potvrdených  prípadov ochorenia, z 

toho 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny 8x u detí do jedného roka, 6x u 1 – 4 ročných  a 1x u 45 – 54 ročných  

etiologický agens 14xRotavírus a 1x Adenovírus 

okres GELNICA: hlásený 1 laboratórne potvrdený  prípad ochorenia  

vekové skupiny u dieťaťa do jedného roka 

etiologický agensAdenovírus 

 

B77 Askarióza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 8 ročného dieťaťa z prostredia s nízkym štandardom hygieny a bývania 
etiologický agens Ascaris lumbricordes 

 

B79 Trichurióza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 8 ročného dieťaťa z prostredia s nízkym štandardom hygieny a bývania 
etiologický agens Trichuris trichiura 

 

Vírusové hepatitídy 

Nebolo hlásené ochorenie.  

 

Vzdušné nákazy  

B01  Varicella 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 20 prípadov ochorenia 

vekové skupiny 17x  u  1 – 4 ročných, 2 x u 5 – 9 ročných a 1x u 25 – 34 ročných 

okres GELNICA:  hlásený 1 prípad ochorenia bez komplikácií 

vekové skupiny u 10 – 14 ročných  

 

B02  Herpes zoster 

okres GELNICA:  hlásené 4 prípady ochorenia bez komplikácií 

vekové skupiny 2x nad 65 rokov a po 1 prípade u25 – 34 ročných a u 45 – 54 ročných 



 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 
 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 45. - 48. KT hlásených spolu 1542 

akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho 28 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení (CHPO). 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 1137 ARO, z toho 3 prípady chrípky a chrípke 

podobných ochorení 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 48. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 3228,7/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 405 ARO, z toho 25 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 47. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 – 

5 ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 3125,0/100 000 obyv. 

v starostlivosti hlásiacich lekárov 

  

U 071 Potvrdená infekcia COVID-19 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 1326 potvrdených prípadov ochorenia, z toho 11 ako 

NN 

vekové skupiny 1 – 4 roční 17 prípadov, 5- 9 roční 44 prípadov, 10-14  roční 55 prípadov, 

15 – 19 roční 66 prípadov, 20 – 24 roční 80 prípadov, 25 – 34 roční 189 prípadov, 35 – 44 

roční 225 prípadov, 45 – 54 roční 229 prípadov, 55 – 64 roční 209 prípadov, nad 65 rokov 

212 prípadov 

ochorenie potvrdené   1041x RT-PCR pozit. a 285x antigén. pozit. 

okres GELNICA: hlásených 236 potvrdených prípadov ochorenia 

vekové skupiny 5 – 9 roční 3 prípady, 10 – 14 roční 12 prípadov, 15 – 19 roční 10 

prípadov, 20 – 24 roční 29 prípadov, 25 – 34 roční 45 prípadov, 35 – 44 roční 43 prípadov, 45 

– 54 roční 35 prípadov, 55 – 64 roční 27 prípadov a nad 65 rokov 32 prípadov

ochorenie potvrdené   195x RT-PCR pozit. + 41 antigén. pozit. 

 

Neuroinfekcie   
Nebolo hlásené ochorenie.  

 

Zoonózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

B 58 Toxoplazmóza 

vekové skupiny  1 prípad vo vekovej skupina 5- 9 roční 

forma    uzlinová 

ochorenie potvrdené  sérologicky : Toxoplazmóza gondi IgM pozit. 

 

Nákazy kože a slizníc 
Nebolo hlásené ochorenie.  

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

Nebolo hlásené ochorenie.  

 

Ostatné infekcie 

411  Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi   
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 7 ochorení 

vekové skupiny po 3 prípady u 55 – 64 ročných a nad 65 rokov a 1 prípad u 1-4 ročných 



hospitalizácia    5x Oddelenie vnútorného lekárstva NsP v Spišskej  Novej Vsi, 1x ODCH 

NsP v Spišskej  Novej Vsi a 1x Detské oddelenie NsP v Spišskej  Novej Vsi 

ochorenie potvrdené z HK: 5x Staphylococcus hominis a 2x Staphylococcus epidermidis 

okres GELNICA: hlásené  2 laboratórne potvrdené ochorenia 

vekové skupiny 2x  nad 65 rokov  

hospitalizácia    2x Oddelenie vnútorného lekárstva NsP v Spišskej  Novej Vsi 

ochorenie potvrdené z HK: 1x Staphylococcus hominis a 1x Staphylococcus epidermidis 

 

415  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 laboratórne potvrdené ochorenia, z toho 1 ako NN 

vekové skupiny 2x nad 65 rokov  a 1x u 15 – 19 ročných 

hospitalizácia    1x OAIM NsP v Spišskej  Novej Vsi, 1x ODCH NsP v Spišskej  Novej Vsi 

a 1x Oddelenie vnútorného lekárstva NsP v Spišskej  Novej Vsi 

ochorenie potvrdené z HK: 3x E.coli 

 

419  Nešpecifikovaná septikémia 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie ako NN 

vekové skupiny u 55 – 64 ročných  

hospitalizácia    JIS interná NsP v Spišskej  Novej Vsi  

ochorenie potvrdené materiál neodobratý 

 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 29 nozokomiálnych nákaz:   

 

Druh NN 

NsP 

Spišská 

Nová Ves 

Nemocnica 

Krompachy 

s.r.o. 

FMC 

DS Spišská 

Nová Ves 

Všeobecná 

nemocnica 

Gelnica n.o. 

črevné  16    

dolné dýchacie cesty     

gynekologické     

horné dýchacie cesty     

iné      

infek. chirurg. rany     

kože a sliznice     

rany a popáleniny     

sepsy 2    

urologické     

COVID 19 7 4   

spolu 25 4   

 

 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 OAIM hlásilo 2 infekcie:  1 septikémiu - z HK izolované 1x E.coli nešpecifikované a 1 

črevnú infekciu – zo stolice  Clostridium difficile produkujúci toxín A/B 

 Oddelenie dlhodobo chorých  hlásilo 5 črevných infekcií: zo stolice izolované 5x 

Clostridium difficile produkujúci toxín A/B 



 Oddelenie vnútorného lekárstva – hlásilo 15 infekcií: 8 črevných infekcií: zo stolice 

izolované: 8x Clostridium difficile produkujúci toxín A/B a 7x COVID 19 

 JIS interná hlásila 1 septikémiu - materiál neodobratý  

 JIS o novorodenca  hlásila 1 črevnú infekciu  – zo stolice izolovaný rotavírus 

 Detsko- dojčenecké oddelenie hlásilo 1 črevnú infekciu  – zo stolice izolovaný rotavírus 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o.  

 OAIM  - hlásilo 1x COVID 19 

 Chirurgické oddelenie hlásilo 3x COVID 19 

 

 

 

 

 

                                                                                   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. 

- Okresný úrad – odbor krízového riadenia SNV a Gelnica 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad, odd. epidemiológie                  

- RÚVZ Spišská Nová Ves, odd. epidemiológie 

 

 

 

 


