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Infekčné choroby sú stále vážnym bremenom na celom svete, či už
v rozvojových alebo priemyselne rozvinutých krajinách. Či už
prirodzene sa vyskytujúce alebo zámerne navodené, mikrobiálnep y y j
agensy môžu spôsobovať choroby, postihnutia a smrť jednotlivcov
a tým byť dôvodom zničenia celých populácií, ekonomík a vlád. Vo
vysoko prepletenej a doslova zjednotenej svetovej dedine dnešnýchvysoko prepletenej a doslova zjednotenej svetovej dedine dnešných
dní, problém jedného národa sa stane čoskoro problémom všetkých
národov, pretože zemepisné a politické hranice poskytujú len slabú
obranu takejto hrozbe Účinným nástrojom pri riešení úloh v rezorteobranu takejto hrozbe. Účinným nástrojom pri riešení úloh v rezorte
zdravotníctva je okrem iných disciplín aj mikrobiológia ako vedený
odbor. Pre realizáciu praktických cieľov sú potrebné okrem
štandardných oddelení klinickej mikrobiológie v štátnom aleboštandardných oddelení klinickej mikrobiológie v štátnom alebo
súkromnom sektore aj dobre vybavené pracoviská vo verejnom
zdravotníctve ktoré delíme spravidla na národné referenčné centrá,
š i li é i ká í d db dd l i išpecializované pracoviská, poprípade odbory s oddeleniami
a úsekmi.



í á ý č ý• Definícia národných referenčných centier:

Národné referenčné centrum podľa zákona 355/2007Národné referenčné centrum podľa zákona 355/2007
Z.Z. O ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene o zmene a doplnení niektorých zákonov jep ý j
špecializované pracovisko úradu verejného zdravotníctva
alebo príslušného regionálneho úradu verejného
d í š úl h éh d ízdravotníctva na riešenie úloh verejného zdravotníctva.

Národné referenčné centrum má tieto úlohy:



• zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú• zabezpečuje špecializovanú nadstavbovú a konečnú
laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych
výsledkový

• stanovuje referenčné metódy a štandardy
• vykonáva expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť
• zabezpečuje epidemiologický dohľad
• uschováva vzorky biologického materiálu alebo iného

t iál kt ý b h j ô d h i kt ý b lmateriálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia a ktorý bol
získaný z potvrdeného pôvodcu ochorenia

• spolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciamispolupracuje s príslušnými orgánmi a organizáciami
Európskej únie a so Svetovou zdravotníckou organizáciou

• zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych
metodikách.



Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. p y p §
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov zriaďuje Národnéneskorších predpisov zriaďuje Národné 
referenčné centrum pre pneumokokové 

nákazy na Regionálnom úrade 
verejného zdravotníctva so sídlom v 
Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. 

januára 2011. 



NRC pre pneumokokové infekcie vykonáva nasledovné 
činnosti (zo štatútu NRC pre pneumokokové infekcie)( p p )

• Čl. 2
• Činnosť centraČinnosť centra
• 1.Odborná činnosť:
• 1.1. Sleduje a zhromažďuje všetky informácie o najnovších 

poznatkoch v problematike izolácie a sérotypozácie pneumokokov.poznatkoch  v problematike izolácie a sérotypozácie pneumokokov. 
– 1.2.Zabezpečuje špeciálne izolácie a sérotypizáciu pneumokokov 

izolovaných v ostatných laboratóriách klinickej mikrobiológie v SR.
– 1.3.Zavádza nové metódy a overuje diagnostiká na stanovenie 

é t i á i k ka sérotypizáciu pneumokokov.
– 1.4.Poskytuje metodickú a odbornú pomoc pre sieť mikrobiologických 

pracovísk v SR.
– 1 5 Poskytuje expertíznu konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti1.5.Poskytuje expertíznu, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti 

stanovenia pneumokokov.
– 1.6.Analyzuje epidemiologickú situáciu vo výskyte pneumokokových 

invazívnych ochorení, hodnotí dopad celoplošného očkovania na výskyt
– týchto nákaz.
– 1.7.Realizuje systém kontroly kvality práce účasťou v medzinárodných 

medzilaboratórnych porovnávacích testoch.
– 1 8 Vypracováva vecné podklady do návrhov zákonov a iných právnych– 1.8. Vypracováva vecné podklady do návrhov zákonov a iných právnych 

predpisov v oblasti vakcinácie a diagnostiky pneumokokov.



2.Organizačná činnosť:
• 2.1.Zabezpečuje koordináciu špecializovanej odbornej činnosti v danej oblasti 

v Slovenskej republike.
2 2 Organizuje školenia kurzy a odborné konzultačné dni v problematike– 2.2.Organizuje školenia, kurzy a odborné konzultačné dni v problematike 
pneumokokov. 

•
• 3.Pedagogická činnosť:
• 3.1.Spolupracuje so Slovenskou zdravotníckou univerzitou pri odbornom 

zabezpečovaní programu tematických kurzov a seminárov   
• 3.2.Poskytuje školenia a odborné konzultácie pre pracovníkov regionálnych 

úradovúradov.
•
• 4.Publikačná činnosť:
• 4.1.Pripravuje metodické materiály v problematike výskytu a izolácie p a uje etod c é ate á y p ob e at e ýs ytu a o ác e

pneumokokov v klinickom materiále.
• 4.2.Výsledky získané pri odbornej činnosti publikuje v odborných a populárno-

vedeckých periodikách a na vedeckých konferenciách a seminároch doma aj 
v zahraničív zahraničí.



DiagnostikaDiagnostika

Opiera sa o:
• diagnostické postupy uvedené v štatúte  NRC g p py

pre pneumokokové infekcie
• sérotypizáciu kmeňov S. pneumoniaesérotypizáciu kmeňov S. pneumoniae 
• molekulárno-biologický dôkaz S. pneumoniae 

pulznú elektroforézu verifikovaných kmeňov• pulznú elektroforézu verifikovaných kmeňov 
s následným zaradením do pulzotypov

• úlohy vyplývajúce z Odborného usmernenia pre 
surveillance pneumokokových infekcií.



Invazívne kmene S pneumoniae zoradené podľa veku pacienta:Invazívne kmene S. pneumoniae zoradené podľa veku pacienta:

Poradové 
čí l M V k

Protokol. 
čí l Dát ij ti Od i ľ t ľ ( k ) M t iál S t i á ičíslo Meno Vek číslo Dátum prijatia Odosieľateľ (okres) Materiál Serotypizácia

4 nevyrástol

1 563 NsP Bojnice hemokultura 19A

5 M.G. 1 1935 15.11.2010 Avilab Košice hemokultura 7F

3 F.O. 1 199 4.2.2010 Aliatros Prešov hemokultura 6B

7 K.L. 6 4620 28.12.2010 MFN Martin likvor 6B

8 K.L. 6 4620 28.12.2010 MFN Martin likvor 6B

18 J M 10 21 525 6 5 2011 A il b K ši h k lt18 J.M. 10 21, 525 6.5.2011 Avilab Košice hemokultura

12 H.I. 24 364 23.2.2011 FNLP Košice hemokultura 3

2 27 409 NsP Zvolen hemokultura 18C

13 G.J. 52 11 23.2.2011 NsP OKM Poprad hemokultura 19C

16 P.V. 53 46 16.3.2011 FN Nitra likvor 3

10 Ľ. H. 55 12.1.2011 OKM Trenčín hemokultura 19A

14 K.J. 58 1794 4.3.2011 OKM Trenčín likvor 14

6 Ch J 67 589 16 5 2010 NsP Zvolen hemokultura 7F6 Ch.J. 67 589 16.5.2010 NsP Zvolen hemokultura 7F

11 S.V. 69 45 27.1.2011 NsP Zvolen hemokultura 15B

15 Š.K. 69 45 16.3.2011 FN Nitra likvor 15A

17 M. K. 77 17, 543 6.5.2011 BA, Stare Mesto hemokultura

9 G.M. 72 24.I 5.1.2011 NsP Zvolen hemokultura 23F



Invazívne kmene S pneumoniae zoradené podľa sérotypu:Invazívne kmene S. pneumoniae zoradené podľa sérotypu:

Poradové číslo Meno Vek Protokol. číslo Dátum prijatia Odosieľateľ (okres) Materiál Serotypizácia

12 H.I. 24 364 23.2.2011 FNLP Košice hemokultura 3

16 P.V. 53 46 16.3.2011 FN Nitra likvor 3

3 F O 1 199 4 2 2010 Aliatros Prešov hemokultura 6B3 F.O. 1 199 4.2.2010 Aliatros Prešov hemokultura 6B

7 K.L. 6 4620 28.12.2010 MFN Martin likvor 6B

8 K.L. 6 4620 28.12.2010 MFN Martin likvor 6B

5 M.G. 1 1935 15.11.2010 Avilab Košice hemokultura 7F

6 Ch.J. 67 589 16.5.2010 NsP Zvolen hemokultura 7F

14 K.J. 58 1794 4.3.2011 OKM Trenčín likvor 14

15 Š.K. 69 45 16.3.2011 FN Nitra likvor 15A

11 S.V. 69 45 27.1.2011 NsP Zvolen hemokultura 15B

2 27 409 NsP Zvolen hemokultura 18C

10 Ľ. H. 55 12.1.2011 OKM Trenčín hemokultura 19A

1 563 NsP Bojnice hemokultura 19A

13 G.J. 52 11 23.2.2011 NsP OKM Poprad hemokultura 19C

9 G.M. 72 24.I 5.1.2011 NsP Zvolen hemokultura 23F



Invazívne kmene S pneumoniae zoradené podľa pôvodu kmeňa:Invazívne kmene S. pneumoniae zoradené podľa pôvodu kmeňa:

Poradové číslo Meno Vek Protokol. číslo Dátum prijatia Odosieľateľ (okres) Materiál Serotypizácia

1 563 NsP Bojnice hemokultura 19A

10 Ľ. H. 55 12.1.2011 OKM Trenčín hemokultura 19A

14 K.J. 58 1794 4.3.2011 OKM Trenčín likvor 14

7 K.L. 6 4620 28.12.2010 MFN Martin likvor 6B

8 K.L. 6 4620 28.12.2010 MFN Martin likvor 6B

15 Š K 69 45 16 3 2011 FN Nitra likvor 15A15 Š.K. 69 45 16.3.2011 FN Nitra likvor 15A

16 P.V. 53 46 16.3.2011 FN Nitra likvor 3

11 S.V. 69 45 27.1.2011 NsP Zvolen hemokultura 15B

9 G.M. 72 24.I 5.1.2011 NsP Zvolen hemokultura 23F

6 Ch.J. 67 589 16.5.2010 NsP Zvolen hemokultura 7F

2 27 409 NsP Zvolen hemokultura 18C

3 F.O. 1 199 4.2.2010 Aliatros Prešov hemokultura 6B

13 G J 52 11 23 2 2011 NsP OKM Poprad hemokultura 19C13 G.J. 52 11 23.2.2011 NsP OKM Poprad hemokultura 19C

5 M.G. 1 1935 15.11.2010 Avilab Košice hemokultura 7F

12 H.I. 24 364 23.2.2011 FNLP Košice hemokultura 3

18 J.M.? 10 21, 525 Avilab Košice hemokultura

17 M. . 77 17, 543 Bratislava, Nem. Stare Mesto hemokultura



Molekulárno-biologický dôkaz pomocou PCR: 

• senzitívna metóda 
žit ľ á j i k lti č tí h í d h• použiteľná aj pri kultivačne negatívnych prípadoch

–Senzitivita 80%
–Špecificita 93% 



Pulzná elektroforéza



ZáverZáver

Na úseku mikrobiológie (lekárskej klinickej verejno• Na úseku  mikrobiológie, (lekárskej, klinickej, verejno-
zdravotníckej) v rezorte zdravotníctva v spolupráci 
s vedúcimi pracovníkmi rezortu na rôznych stupňoch 
i d i j t b ériadenia je potrebné:

• na mikrobiologických pracoviskách (verejného zdravotníctva) vytvárať• na mikrobiologických pracoviskách (verejného zdravotníctva), vytvárať 
podmienky pre intenzívny rozvoj odboru tak, aby dochádzalo k pravidelnej 
modernizácii prístrojovej techniky, ktorá by v žiadnom prípade nemala 
zaostávať za súkromnými laboratóriami ale naopak rozvíjať ich tak abyzaostávať za súkromnými laboratóriami, ale naopak,  rozvíjať ich tak, aby 
tieto pracoviská boli porovnateľné s poprednými krajinami EÚ,

• skvalitňovať personálne obsadenie mikrobiologických pracovísk 
a stabilizovať získaných odborníkov tak aby mali motiváciu pracovať voa stabilizovať získaných odborníkov tak, aby mali motiváciu pracovať vo 
verejnom zdravotníctve, rozvíjať  činnosť národných referenčných centier 
a všestranne zabezpečiť ich  činnosť.



Ďakujem za pozornosť


