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

Epidemiologická situácia za mesiac október je charakterizovaná: 

  hlásených bolo 906 ochorení, ide o výrazný vzostup výskytu hlásených prenosných 

ochorení v porovnaní s mesiacom september 2020 (216 hlásených ochorení) 

   v skupine črevných infekcií sme zaznamenali porovnateľný výskyt bakteriálnych aj 

vírusových infekcií 

  v skupine respiračných infekcií 843 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia COVID-

19  

 v skupine vírusových hepatitíd boli hlásené 1 ochorenie akútnej hepatitídy typu C, 2 

ochorenia akútnej hepatitídy typu E a 1 ochorenie na chronickú vírusovú hepatitídu typu C 

 

Črevné nákazy  

A02  Salmonelózy 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 12 laboratórne potvrdených sporadických prípadov 

ochorenia 

vekové skupiny  6 prípadov u 1 – 4 ročných a po 1 prípade u dieťaťa do jedného roka veku, 

u 25 – 34 ročných, u 35 – 44 ročných, u 45-54 ročných, u 55 – 64 ročných a  1 prípad nad 65 

rokov 

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

chovu, 2 konzumácia vajec z obchodnej siete, 1x kuracie mäso a 5x neznámy 

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

okres GELNICA: hlásený 1 laboratórne potvrdený sporadický prípad ochorenia 

vekové skupiny  u 17 ročného chlapca 

pravdepodobný faktor prenosu  zmiešaná strava 

etiologický agens  Salmoella Bližšie neurčená 

 

A 03    Šigelózy 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 3 ochorenia 
veková skupina  2 prípady u 1 – 4 ročných a 1prípad u dieťaťa do jedného roka veku, žijúcich 

v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 
etiologický agens 3x Shigella sonnei 

okres GELNICA: hlásené 1 ochorenie 
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veková skupina  u 5 mesačného dieťaťa žijúceho v prostredí s nízkym hygienickým štandardom 
etiologický agens Shigella sonnei 

 

A04    Iné špecifikované bakteriálne infekcie 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 25 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia, 

z toho 10 prípadov ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny 4 prípady u detí do 1 roka,  3 prípady u 1 – 4 ročných, po 2 prípady u 5 – 9 

ročných, u 10 – 14 ročných, u 25 – 34 ročných a  12 prípadov nad 65 rokov 

pravdepodobný faktor prenosu16x neznámy, 2x mäsové výrobky, 1x hovädzie mäso, 1x 

bravčové mäso a 1x zmiešaná strava 

etiologický agens6x Campylobacter jejuni, 2x Campylobacter colia 16x Clostridium 

difficile produkujúci toxín A/B a 1x Yersinia enterocolitica 

epidemický výskyt hlásený epidemický výskyt klostrídiovej enteritídy v zdravotníckom 

zariadenía 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. 

okres GELNICA: hlásených 7 laboratórne potvrdených prípadov, z toho 3 ako NN 

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

jedného roka, 35-44 ročných a u 45 – 54 ročných. 

pravdepodobný faktor prenosu4x neznámy, 2x kuracie mäso a 1x bravčové mäso 

etiologický agens 3x Campylobacter jejuni, 1x Campylobacter coli a 3x Clostridium 

difficile produkujúci toxín A/B  
 

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 7 laboratórne potvrdených  prípadov ochorenia, z 

toho 1 ochorenie ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny 5x u detí do jedného roka a po 1 prípade u 1 – 4 ročných  a nad 65 rokov  

etiologický agens 6xRotavírus 

okres GELNICA: hlásené 2 laboratórne potvrdené  prípady ochorenia  

vekové skupiny 2x u detí do jedného roka 

etiologický agens1x Rotavírus, 1x Adenovírus 

 

Vírusové hepatitídy 

B 171 Akútna hepatitída typu C 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:   hlásený 1 prípad ochorenia 
vekové skupinyu 18 ročného chlapca hospitalizovaného na KICM UNLF v Košiciach pre 

vysokú eleváciu hepatálnych enzýmov, anikterický, afebrilný 

EA: kontakt s infikovanou krvou príbuzného 

 

B 172 Akútna hepatitída typu E 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:   hlásený 1 prípad ochorenia 
vekové skupiny u 55 ročného muža, v rámci preventívnej prehliadky zistená elevácia 

hepatálnych enzýmov  

EA: cestovateľská anamnéza a konzumácia surového mäsa negat. 

okres GELNICA:  hlásený 1 prípad ochorenia 

vekové skupiny u 71 ročnej ženy, v rámci preventívnej prehliadky zistená elevácia hepatálnych 

enzýmov, odoslaná na KICM UNLP v Košiciach 

EA: cestovateľská anamnéza a konzumácia surového mäsa negat. 

 

 



B 182 Chronická vírusová hepatitída typu C 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES:   hlásený 1 prípad ochorenia 
vekové skupiny u 23 ročného muža, ochorenie zistené na základe nástupu na výkon trestu, 

bez príznakov 

EA: neodborne vykonané tetovanie 

 

Vzdušné nákazy  

B02  Herpes zoster 

okres GELNICA:  hlásený 1 prípad ochorenia bez komplikácií 

vekové skupiny u 71 ročnej ženy 

 

J11 Chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia 
 Za okres Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v 41. - 44. KT hlásených spolu 2131 

akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho 39 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení (CHPO) a 2 komplikácie. 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 1493 ARO, z toho 0 prípadov chrípky a chrípke 

podobných ochorení a 2 komplikácie. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 43. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 0 - 5 

ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 3909,4/100 000 obyv. v starostlivosti 

hlásiacich lekárov 

okres GELNICA: hlásených 638 ARO, z toho 39 prípadov chrípky a chrípke podobných 

ochorení. 

 najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v 42. kalendárnom týždni vo vekovej skupine 15 – 

19 ročných s najvyššou vekovo - špecifickou chorobnosťou 3349,3/100 000 obyv. 

v starostlivosti hlásiacich lekárov 

  

J 151 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia ako NN 

vekové skupinyu 55 ročného muža a 84 ročnej ženy 

hospitalizácia      2x OAIM NsP v Spišskej Novej Vsi 

ochorenie potvrdené  spútum kultivačne: 2x Pseudomonas aeruginosa 

 

J 180 Bližšie neurčená pneumónia 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 1 ochorenie   ako NN 

vekové skupinyu 80 ročnej ženy 

hospitalizácia      OVL NsP v Spišskej Novej Vsi 

ochorenie potvrdené materiál neodobraný 



U 071 Potvrdená infekcia COVID-19 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásených 612 potvrdených prípadov ochorenia, z toho 10 ako 

NN 

vekové skupiny 1 – 4 roční 9 prípadov, 5- 9 roční 26 prípadov, 10-14  roční 29 prípadov, 15 

– 19 roční 36 prípadov, 20 – 24 roční 32 prípadov, 25 – 34 roční 93 prípadov, 35 – 44 roční 

117 prípadov, 45 – 54 roční 115 prípadov, 55 – 64 roční 87 prípadov, nad 65 rokov 68 

prípadov 

ochorenie potvrdené   612x RT-PCR pozit. 

okres GELNICA: hlásených 231 potvrdených prípadov ochorenia, z toho 17 ako NN 

vekové skupinydo jedného roka – 1 prípad, 5 – 9 roční 2 prípady, 10 – 14 roční 10 

prípadov, 15 – 19 roční 9 prípadov, 20 – 24 roční 11 prípadov, 25 – 34 roční 19 prípadov, 35 



– 44 roční 43 prípadov, 45 – 54 roční 40 prípadov, 55 – 64 roční 48 prípadov a nad 65 rokov 

48 prípadov

ochorenie potvrdené   231x RT-PCR pozit. 

 

Neuroinfekcie   

Nebolo hlásené ochorenie.  

 

Nákazy kože a slizníc 

B86  Scabies 

okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásený 1 prípad ochorenia  

vekové skupiny u 42 ročného muža  

okres GELNICA: hlásený 1 prípad ochorenia u 15 ročného dievčaťa 

 

Sexuálne prenosné ochorenia 

A560 Chalmýdiové infekcie dolných časti močovopohlavnej sústavy 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 prípady ochorenia   

vekové skupiny u 20 ročnej ženy a u 31 ročnej ženy 

ochorenie potvrdené 2x PCR: Chlamydia trachomatis 

 

Ostatné infekcie 

410  Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené  2 laboratórne potvrdené ochorenia  ako NN 

 u  78 ročného muža hospitalizovaného na Chirurgickom oddelení NsP v Spišskej  Novej 

Vsi,  z hemokultúry Staphylococcus aureus 

 u 88 ročnej ženy hospitalizovanej na ODCH NsP v Spišskej  Novej Vsi,  z hemokultúry 

MRSA 

 

411  Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi   
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 ochorenia 

 u 38 ročného muža hospitalizovaného na Chirurgickom oddelení NsP Spišská Nová Ves 

z hemokultúry izolovaný Staphylococcus epidermidis 

 u 38 ročnej ženy hospitalizovanej na Chirurgickom oddelení NsP v Spišskej Novej Vsi,  

z hemokultúry izolovaný Staphylococcus hominis 

okres GELNICA: hlásené  2 laboratórne potvrdené ochorenia 

 u 2 detí do jedného roka hospitalizovaných  na Detsko – dojčeneckom oddelení NsP 

Spišská Nová Ves,  z hemokultúry izolovaný 2x Staphylococcus epidermidis 

 

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

 u 87 ročnej ženy hospitalizovanej na ODCH  NsP v Spišskej  Novej Vsi,  z hemokultúry 

izolovaná E. coli 

 u 75 ročnej ženy hospitalizovanej na OAIM NsP v Spišskej  Novej Vsi,  z hemokultúry 

izolovaná Klebsiella pneumoniae 

 u 78 ročného dialyzovaného muža – FMC-dialyzačné služby v NsP v Spišskej Novej Vsi,  

z hemokultúry izolované E.coli  

 

N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 
okres SPIŠSKÁ NOVÁ VES: hlásené 2 prípady ochorenia ako nozokomiálna nákaza 

vekové skupiny2x  nad 65 rokov  

hospitalizácia    2x ODCH NsP Spišská Nová Ves 



ochorenie potvrdené kultivačne: z moču izolované: 1x Proteus mirabilis a 1x Serratia 

marcescens 

 

Nozokomiálne nákazy 

Hlásených bolo 54 nozokomiálnych nákaz:   

 

Druh NN 

NsP 

Spišská 

Nová Ves 

Nemocnica 

Krompachy 

s.r.o. 

FMC 

DS Spišská 

Nová Ves 

Všeobecná 

nemocnica 

Gelnica n.o. 

črevné  10 1  3 

dolné dýchacie cesty 3    

gynekologické     

horné dýchacie cesty     

iné      

infek. chirurg. rany  1   

kože a sliznice 2    

rany a popáleniny     

sepsy 4  1  

urologické 2    

COVID 19 4 6  17 

spolu 25 8 1 20 

 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 OAIM hlásilo 4 infekcie : 1 črevnú infekciu zo stolice izolované: Clostridium difficile 

produkujúci toxín A/B, 1 septikémiu – z HK izolovaná Klebsiella pneumoniae a 2 

respiračné infecie- zo spúta izolovaný 2x Pseudomonas aeruginosa  

 Oddelenie dlhodobo chorých – hlásilo 9 infekcií: 5 črevné infekcie- zo stolice izolované: 

Clostridium difficile produkujúci toxín A/B, 2 septikémie – z HK izolovaé: 1 x E.coli  

a 1x Staphylococcus aureus, 2 uroinfekcie – z moču izolované: 1x Proteus mierabilis a 1x 

Seracia marcescens 

 Chirurgické oddelenie hlásilo  2 infekcie: 1 septikémiu – z HK izolovaný  Stahylococcus 

aureus a  1 COVID 19  

 Oddelenie vnútorného lekárstva – hlásilo 4 infekcie: 3 črevné infekcie: zo stolice 

izolované: 3x Clostridium difficile produkujúci toxín A/B a respiračnú infekciu – materiál 

neodobratý 

 Traumatologické oddelenie hlásilo 1 COVID 19 

 Neurologické oddelenie -  hlásilo 3 infekcie: 1 infekciu kože a sliznice – materiál 

neodobratý a 2 COVID 19 

 JIS neurologická hlásila 1 infekciu kože a sliznice – materiál neodobratý 

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

 

FMC - dialyzačné stredisko Spišská Nová Ves hlásilo:  1septikémiu - z HK izolované E.coli 

nešpecifikované 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o.  

 Oddelenie vnútorného lekárstva - hlásilo 3x COVID 19 



 Chirurgické oddelenie hlásilo - 4 infekcie: 2x COVID 19,  1 črevnú infekciu zo stolice 

izolované: Clostridium difficile produkujúci toxín A/B a 1 infekciu chirurgickej rany – 

izolovaný Pseudomonas aeruginosa 

 Detsko – dojčenecké oddelenie hlásilo 1 COVID 19 

 

 

Nemocnica PRO VITAE ,n.o. Gelnica 

 Oddelenie dlhodobo chorých hlásilo -  20 infekcii: 3 črevné infekcie – zo stolice 

Clostridium difficile produkujúci toxín A/B a 17 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 

 

 

 


