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

 
Epidemiologická situácia za mesiac október je charakterizovaná: 

 hlásených bolo 161 ochorení, čo je mierny vzostup ochorení v porovnaní s mesiacom 

september 2015 (133 hlásených ochorení) 

 v skupine črevných infekcií sme zaznamenali výraznejší vzostup bakteriálnych infekcií aj 

vírusových enteritíd v porovnaní s mesiacom september 2015 

 v skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 1 prípad chronickej VHB, 2 prípady 

chronickej VHC a 1 nosiča HBsAg 

 v skupine respiračných nákaz sme zaznamenali epidémiu varicelly v meste Spišská Nová 

Ves, 2 pokračujúce lokálne epidémie parotitídy, 3 prípady TBC a 1 ochorenie na pertusiss 

 v skupine zoonóz sme zaznamenali 1 prípad ochorenia na echinokokózu 

 

 

Črevné nákazy  

A020  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 enteritídy a 1 vylučovanie 

vekové skupiny po 2 prípady vo vekovej skupine 1 - 4 ročných a 5 - 9 ročných detí 

pravdepodobný faktor prenosu 3 x neznámy, 1x vajcia z obchodnej siete 

etiologický agens 4x Salmonella enteritidis 

rodinný výskyt  ochorel 1 člen rodiny, u druhého aktívne vyhľadané bezpríznakové vylučovanie  

okres GELNICA: hlásená 1 enteritída  

vekové skupiny u 6 mesačného dieťaťa 

pravdepodobný faktor prenosu neznámy 

etiologický agens Salmonella Typhimurium 

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 20 ochorení 

vekové skupiny u 10 detí do jedného roka, po 2 prípady vo vekových skupinách 10 – 14 ročných 

a 15 - 19 ročných, 6 prípadov vo vekovej skupine 1 – 4 ročných detí 

pravdepodobný faktor prenosu 18x neznámy, 1x vajcia z obchodnej siete, 1x domáce vajcia 

etiologický agens 12x Campylobacter jejuni, 3x Clostridium difficile, 1x  EPEC 

nešpecifikované, 1x EPEC O26, 2x EPEC  O126, 1x ZES kultivačne negatívny 
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rodinný výskyt  ochoreli 2 členovia rodiny,  v jednom prípade laboratórne potvrdený 

Campylobacter jejuni, v druhom prípade ochorenie potvrdené na základe klinických príznakov 

a epid. súvislosti  

okres GELNICA: hlásených 6 laboratórne potvrdených ochorení  

vekové skupiny 6 prípadov u detí  do jedného roka a u  20 ročného muža  

pravdepodobný faktor prenosu 6x neznámy 

etiologický agens2x Campylobacter jejuni, 1x  EPEC nešpecifikované, 3x EPEC O126 

 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 16 laboratórne potvrdených ochorení, z toho 1 ochorenie 

ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny do 1 roka – 7  prípadov, u 1 – 4 ročných 6 prípadov,  3 prípady u  5 – 9 ročných  

etiologický agens 8x Rotavírus, 4x Norovírus, 4x Adenovírus 

rodinný výskyt  v 2 rodinách ochoreli 2 členovia rodiny 

okres GELNICA: hlásených 6 laboratórne potvrdených ochorení  

vekové skupiny po 3 prípady vo vekovej skupine detí do jedného roka a 1 prípad vo vekovej 

skupine 1 – 4 ročných   

etiologický agens 5x Rotavírus, 1x Adenovírus 

 

A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie  

vekové skupiny  u 16 ročnej študentky 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie  

vekové skupiny  u 3 ročného dieťaťa 

 

A071 Giardióza (lambliáza) 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 39 ročného muža žijúceho v prostredí 

s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens  Giardia intestinalis 

 

B79 Trichurióza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia -  u 9 ročnej žiačky a 27 ročného muža žijúcich 

v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 

etiologický agens  Trichuris trichuria 

 

Vírusové hepatitídy 

B 181 Chronická vírusová hepatitída B 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

vekové skupiny  u 54 ročnej ženy 

ochorenie zistené v rámci diferenciálnej diagnostiky 

epidemiologická anamnézav roku 1993 transfúzia krvi pri gynekologickej operácii 

 

B182 Chronická vírusová hepatitída C 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 33 ročného muža 

ochorenie zistené v rámci diferenciálnej diagnostiky pri  zvýšených hodnotách enzýmov HT, 

potvrdené sérologicky  –  HCV RNA pozit.  

epidemiologická anamnéza i.v. drogy Pervitín 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie u 37 ročného muža 

ochorenie zistené v rámci preventívneho vyšetrenia, potvrdené sérologicky  –  anti  HCV pozit. 

genotyp 3a 

epidemiologická anamnéza negatívna  

 



Z225   Nosič HBsAg  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásený 1 prípad nosičstva 

vekové skupiny  u 36 ročnej ženy 

ochorenie zistené   v rámci predoperačného vyšetrenia 

epidemiologická anamnéza  negatívna 

 

Vzdušné nákazy 

A 15 – A 19  Tuberkulóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia z obce Bystrany 

vekové skupiny u 4 ročného dieťaťa a 40 ročnej ženy 

ochorenie potvrdené u dieťaťa ochorenie aktívne vyhľadané v rámci vyšetrenia rodinných 

kontaktov pri ochorení matky a u ženy na základe klinických príznakov, pozit. RTG nálezu a zo 

spúta M. tuberkulosis mikroskopicky a kultivačne  

formy 1x pľúcna a vnútrohrudníkových LU   a 1x pľúcna 

vyšetrenie 1x chorá vyšetrená pre obtiaže a 1x aktívne vyhľadané v ohnisku v rámci vyšetrenia 

rodinných kontaktov  

rodinný epidemický výskyt v obci Bystrany hlásime 3. prípad ochorenia u 4 ročného dieťaťa 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 10 mesačného dieťaťa z obce Nálepkovo 

ochorenie potvrdené pozitívnym CT nálezom, PCR žalúdočnej šťavy, BK pozitivity a epid. 

súvislosti (3. prípad v rodine) 

formy 1x pľúcna a vnútrohrudníkových LU   

vyšetrenie aktívne vyhľadané v ohnisku v rámci vyšetrenia rodinných kontaktov 

epidemický výskyt V čase od 30.01. do 31.10.2015 bola  zaznamenaná epidémia ochorenia na 

TBC pľúc u osôb z minoritnej skupiny obyvateľov v  obci Nálepkovo ( 5 prípadov v rámci 

rodinnej epidémie). Spolu v obci ochorelo 7 osôb. 

 

A 37 Pertussis  

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie na pertussis u 10 ročného dievčaťa 

riadne očkovaného 

klinický obraz neutíchajúci záchvatovitý kašeľ a subfebrility 

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

 

B01   Varicella 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 17 ochorení 

vekové skupiny 5 prípadov vo vekovej skupine u 1 – 4 ročných, 10 prípadov u 5 - 9 ročných a 2 

prípady u 10 – 14 ročných 

epidemický výskyt v meste Spišská Nová Ves – od začiatku epidémie spolu 55 prípadov  

 

B02   Herpes zoster 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:  hlásených 5 ochorení, z toho 1 ochorenia s komplikáciou- 

erytematózne ložiská na povrchu s herpetickými vezikulami 

vekové skupiny po 2 prípady u 10 – 14 ročných a  35 – 44 ročných, 1 prípad u 55 – 64 ročných 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

vekové skupiny u 75 ročnej ženy 

 

B26 Parotitis epidemica 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 30 ochorení prebiehajúcich v 2 lokálnych epidémiách – 

14 prípadov v obci Bystrany a 14 prípadov v obci Smižany a 2 sporadické ochorenia  

vekové skupiny po 1 prípade u 25 – 34 ročných a 35 – 44 ročných, 2 prípady u 1 – 4 ročných, po 

5 prípadov u 15 – 19 ročných a  20 – 24 ročných,  6 prípadov  u 10 – 14 ročných a 10 prípadov  u 

5 – 9 ročných  



klinický obraz bolestivé zdurenie príušnej žľazy, subfebrility 

ochorenie potvrdené 3x klinicky a sérologicky: anti Parotitis  IgM, 22x na základe klinických 

príznakov a epid. súvislosti, 2 sporadické prípady na základe klinických príznakov 

očkovací status  14x jednou dávkou, 15x dvomi dávkami, 1x dospelá neočkovaná 

epidemiologická anamnéza epidemický výskyt v obci Bystrany od 29.7.2015 spolu hlásených 

27 ochorení a v obci Smižany spolu hlásených 31 ochorení 

 

B 27  Infekčná mononukleóza 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie (EBV IgM pozit.) 

vekové skupiny u 18 ročného študenta 

forma  anginózno - hepatálna 

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 

 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 41. – 44. KT hlásených spolu 2185 akútnych 

respiračných ochorení (ARO), z toho 171 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení 

(CHPO) a 19 komplikácií. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 1464 ARO, z toho 57 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 42. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 5751,6/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 721 ARO, z toho 114 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 6242,9/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

 

J 13 Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 2 ročného dieťaťa 

klinický obraz  hospitalizované pre pneumóniu a fluidothorax  na KPAIM DFN Košice neskôr 

preložené na KDD - JIS.  

ochorenie potvrdené  kultivačne z pleurálneho výpotku -  Streptococcus pneumoniae, sérotyp 

19a 

očkovací status  Synflorix - 6.2.2013, 3.4.2013, 6.11.2013 

 

J 150 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenia u 79 ročného muža ako nozokomiálna nákaza  

hospitalizácia  hospitalizovaného na OAIM v NsP  Sp. Nová Ves  

ochorenie potvrdené  kultivačne z laváže Klebsiella pneumoniae  

 

J 151 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenia u 89 ročného muža ako nozokomiálna nákaza 

hospitalizácia  hospitalizovaného na OAIM v NsP  Sp. Nová Ves  

ochorenie potvrdené  kultivačne spútum  Pseudomonas aeruginosa 

 

 

J 156 Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenia u 79 ročného muža ako nozokomiálna nákaza 

hospitalizácia  hospitalizovaného na OAIM v NsP  Sp. Nová Ves  

ochorenie potvrdené  kultivačne ster z kanyly Acintobacter baumannii  

 

 



J 158 Iná bakteriálna pneumónia 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 80 ročného muža ako nozokomiálna nákaza 

hospitalizácia  hospitalizovaného na OAIM v NsP  Sp. Nová Ves 

ochorenie potvrdené  výter z mandlí kultivačne Enterobacter cloacae 

 

Neuroinfekcie 

Nebolo hlásené žiadne ochorenie. 

 

Nákazy kože a slizníc 

A46 Erysipelas 

okres GELNICA: hlásený 1 prípad ochorenia  

vekové skupiny u 78 ročnej ženy 

 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 11 prípadov ochorenia 

vekové skupiny  po 1 prípade vo vekových skupinách 1 – 4 ročných, 5 – 9 ročných a  25 – 34 

ročných, 2 prípady u detí do jedného roka, po 3 prípady u  10 – 14 ročných a 45 a 54 ročných  

okres GELNICA: hlásené 3 prípady ochorenia 

vekové skupiny  u 16 a 17 ročného študenta a 47 ročnej ženy 

epidemický výskyt v  DD Žakarovce , v zariadení satelitného domu, rodinného typu , z 11 

chovancov a 6 členov personálu ochoreli 2 chlapci 

 

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

A 562 Nešpecifikovaná chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia u 27 a 28 ročnej ženy 

ochorenie potvrdené  2x sérologicky IgA pozit. 

epidemiologická anamnéza  2x nezistená 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie u 30 ročného muža 

ochorenie potvrdené  sérologicky IgA pozit. 

epidemiologická anamnéza  nezistená 

 

 

Ostatné infekcie 

A410 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 

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

nozokomiálna nákaza 

 u 42 ročného muža hospitalizovaného na internom odd. pre  TT do 40 °C bez ústupu po 

antipyretiách, odobratá krv na HK, potvrdený Staphylococcus aureus. 

 u 53 ročného pacienta v dialyzačnom programe, po výmene dialyzačného katétra febrilty, 

triaška, odobratá krv na HK,  potvrdený Staphylococcus aureus, ochorenie hlásené ako 

nozokomiálna nákaza 

 

A415  Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 

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

nákaza 

 71 ročný muž hospitalizovaný na ODCH, po predchádzajúcej hospitalizácii na chirurgickom 

odd., kde bola vykonaná amputácia stehna, z HK izolovaná Klebsiella penumoniae, ochorenie 

hlásené ako nozokomiálna nákaza 

okres GELNICA: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

 U 64 ročného polyborbídneho pacienta prijatého na interné oddelenie v SNV z HK izolovaný 

Proterus mirabilis 



 

A419  Nešpecifikovaná septikémia, septický šok 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

 u 6 mesačného dieťaťa, ktoré bolo prijaté na DO v Spišskej Novej Vsi za účelom dif. dg. a 

liečby pre febrility do 39 °C a generalozovaný toxoalergický exantém na celom tele.  V  

laboratórnom obraze prítomná výrazná elevácia zápalových parametrov. HK -  pôdy ostali 

sterilné. 

 

P361  Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 laboratórne potvrdené ochorenie 

 u nezrelého novorodenca po febrilnom pôrode, dieťa preložené na JISN pre klinické  

a laboratórne známky intraamniotickej infekcie, zahájený intenzívny monitoring vitálnych 

funkcií, odobratá HK, izolovaný Streptococcus penumoniae, sérotyp 1 

 

 

Zoonózy 

A692 Lymeská choroba 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie 

veková skupina  u 62 ročného muža 

forma  ECHM 

vyšetrenie  sérologicky Borrelia burgdorferi IgM pozitívne  

epidemiologické šetrenie: prisatie kliešťa v axile 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 

veková skupina  u 47 ročného muža 

forma  ECHM 

vyšetrenie  sérologicky Borrelia burgdorferi IgM pozitívne  

epidemiologické šetrenie: poštípanie neznámym hmyzom 

 

B676 Infekcia iných (viacerých) miest Echinococcus multilocular 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie u 68 ročnej ženy  

klinický obraz  od marca 2015 mala pocit plného brucha, závraty,  bola malátna 

hospitalizácia  menovaná hospitalizovaná od 24.9.2015 do 2.10.2015 na II.chirurgickej klinike 

FNLP pre podozrenie  na tumor sleziny. Dňa 25.9.2015 realizovaná splenektómia pre cystický 

nádor sleziny.  

vyšetrenie  histopatologicky verifikovaný Echinocokus multiloculare, sérologicky IgG pozit.  

epidemiologické šetrenie  menovaná udáva zber a  konzumáciu lesných plodov v mladších 

rokoch, v poslednej dobe nie, prácu na záhrade. Celý život býva v Spišských Vlachoch, v 

rodinnom dome,  kde sa pohybujú aj líšky. Z domácich zvierat chová zajace. 

 

Z203   Kontakt alebo ohrozenie zvieratami  

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 7 poranení 

neznáme zvieratá  4x pohryzenie psom  

známe zvieratá  3x pohryzenie psom 

antirabická vakcinácia  vykonaná 5x 

 

 

 

Nozokomiálne nákazy 

Bolo hlásených 7 nozokomiálnych nákaz :  

 

Druh NN 
NsP Spišská Nová 

Ves 

Nemocnica 

Krompachy s.r.o. 

Všeobecná nemocnica 

Gelnica n.o. 



črevné  1   

vzdušné 4   

septikémie 2   

infekcie po výkone    

neuroinfekcie    

uroinfekcie    

kožné    

iné    

spolu 7 0 0 

 

 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 OAIM - hlásilo štyri nozokomiálne infekcie -  4x zápal pľúc - z výteru izolovaný Enterobacter 

cloacae, zo spúta  izolovaný Pseudomonas aeruginosa, z laváže Klebsiella pneumoniae a z kanyly 

Acitenobacter baumannii 

 Detsko dojčenecké oddelenie hlásilo jednu nozokomiálnu infekciu -  črevnú enteritídu – zo 

stolice izolovaný Rotavírus 

 Dialyzačné stredisko  hlásilo jednu sepsu – z hemokultúry izolovaný Staphylococcus aureus. 

Oddelenie dlhodobo chorých – hlásilo jednu sepsu - z HK izolovaná Klebsiella pneumoniae  

 

 

 

 

 

                                                                           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 


