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POZVÁNKA NA 

II. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB 
NRC pre pertussis a parapertussis 

NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 
NRC pre toxoplazmózu 

Laboratórium lekárskej virológie 

    Evid. č. A/2016/008673 
 

Vážené kolegyne/ kolegovia, 

srdečne Vás pozývame na II. Konzultačný deň NRC, zriadených na RÚVZ BB na 

Oddelení lekárskej mikrobiológie a laboratória lekárskej virológie, ktorý sa uskutoční 

dňa 15.11.2016 o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti RÚVZ BB (Cesta k nemocnici 

1, Banská Bystrica).  

 

Hlavným cieľom konzultačného dňa budú prezentácie jednotlivých NRC, týkajúce sa 

aktuálnej epidemiologickej situácie, laboratórnej diagnostiky a interpretácie výsledkov 

vyšetrení.  

Zároveň budú prezentované najnovšie odporúčania ECDC týkajúce sa interpretácie 

výsledkov vyšetrení na prítomnosť Bordetella pertussis pomocou molekulárno-biologických 

metód dôkazu, ktoré sú stále častejšie zavádzané do bežnej laboratórnej praxe oddelení 

klinickej mikrobiológie. Výrazný priestor bude v rámci diskusie venovaný príprave 

a organizácii externej kontroly kvality pomocou kultivačného a PCR dôkazu B. pertussis. 

Odznejú informácie o projekte ECDC zameraného na zosúladenie laboratórnej diagnostiky 

pertussis v rámci krajín EU/ EEA.  

 V rámci prezentácií NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy bude pozornosť 

upriamená na zjednotenie zasielania materiálov a vzoriek v rámci SR ako aj na laboratórnu 

diagnostiku pneumokokových a hemofilových ochorení. Výrazný priestor bude upriamený 

najmä na molekulárno-biologické metódy dôkazu, a s tým súvisiacu možnosť diagnostiky 

priamo z biologických materiálov ako aj z kultivačne negatívnych vzoriek. V neposlednom 

rade budú podané informácie o aktuálne prebiehajúcej celoslovenskej štúdii zameranej na 
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diagnostiku pôvodcov otitis media acuta s možnosťou aktívnej participácie na uvedenej 

štúdii.  

Prednášky NRC pre toxoplazmózu budú zamerané najmä na riziká toxoplazmovej 

infekcie v gravidite, diagnostické postupy a interpretáciu získaných výsledkov vyšetrení. 

Zároveň bude prezentovaná zaujímavá a ojedinelá kazuistika kongenitálnej toxoplazmózy. 

Laboratórium lekárskej virológie bude informovať účastníkov o aktuálne prebiehajúcej 

chrípkovej sezóne, sentinelových odberoch na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku chrípky 

pomocou kultivačných, sérologických a molekulárno-biologických metód. 

  

V rámci programu konzultačného dňa bude vyčlenený výrazný priestor na aktívnu diskusiu k 

vybraným témam.  

Podujatiu budú pridelené kredity. 

Maximálny počet účastníkov je limitovaný kapacitou zasadacej miestnosti (70 miest). 

V prípade záujmu je možnosť zabezpečiť obed pre všetkých záujemcov na ich vlastné 

náklady.  

Predpokladaná dĺžka programu 9:00 – 15:00 hod. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť 

 

Prosíme Vás o potvrdenie účasti na konzultačnom dni (mená osôb, pracovisko, prípadný 

záujem o obed) najneskôr do 09.11.2016 elektronicky, poštou prípadne telefonicky:  

@:  lucia.madarova@vzbb.sk 

: RÚVZ BB, Oddelenie lekárskej mikrobiológie, RNDr. Lucia Maďarová, PhD., Cesta 

 k nemocnici 25, Banská Bystrica 975 56 

:  048/ 4367 273, 048/ 4367 271 

Definitívny program konzultačného dňa Vám bude zaslaný po potvrdení účasti. 

 

                                  

 
 
 
v Banskej Bystrici dňa: 12.10.2016        prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. 
          regionálny hygienik a vedúci služobného úradu  


