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POZVÁNKA NA 

III. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB 
Národné referenčné centrum pre surveillance a laboratórnu diagnostiku rickettsióz 

NRC pre pertussis a parapertussis 
NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 

NRC pre toxoplazmózu 
Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane 

Laboratórium lekárskej virológie 

    Evid. č. 10528/2018 
 

Vážené kolegyne/ kolegovia, 

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

ktorý sa uskutoční dňa 15.11.2018 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.  

Úvodná časť prednášok bude venovaná NRC pre surveillance a laboratórnu 

diagnostiku rickettsióz, ktoré bude v rámci Konzultačného dňa prezentovať výsledky svojej 

práce prvýkrát.  

Za NRC pre pertussis a parapertussis odznejú zaujímavé informácie a výsledky 

projektu ECDC, ktorý je zameraný na zosúladenie laboratórnej diagnostiky pertussis v rámci 

krajín EU/ EEA.  

Taktiež budú prezentované aktuálne prebiehajúce národné a medzinárodné projekty 

medzi iným aj projekt EuroBioTox, ktorého cieľom je zavedenie diagnostiky toxínov (ricín, 

abrín, botulotoxín, stafylokokové enterotoxíny a saxitoxín) v rámci krajín EU/EEA.  

V rámci prezentácií NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy bude pozornosť 

upriamená aj na prezentáciu kazuistík a diagnostiku resp. klinický priebeh napr. závažných 
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pneumónií u detí. Taktiež budú prezentované výsledky projektu zameraného na otitis media 

acuta v SR. 

Prednášky NRC pre toxoplazmózu budú zamerané najmä na vybrané rizikové skupiny 

a epidemiologický prehľad vo výskyte toxoplazmózy na Slovensku.  

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. Taktiež budú 

prezentované informácie o aktuálne prebiehajúcom projekte národného charakteru 

zameraného na diagnostiku enterovírusov.  

  

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

vybraným témam. Prosím pripravte si na nás otázky. 

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 – 15:30 hod. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť 

 

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

záujem o obed) najneskôr do 09.11.2018 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: 09.10.2018        prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. 

regionálny hygienik a  
  generálny tajomník služobného úradu  


