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Cieľ:  
 V práci sú prezentované kroky vedúce k zriadeniu NRC pre pneumokokové nákazy na 
RÚVZ BB s poukázaním na dlhodobú a systematickú prácu mikrobiológov, epidemiológov 
a klinikov vykonanú v súvislosti s pneumokokovými infekciami.  
Úvod: 

Mikrobiologická diagnostika je  efektívny nástroj na stanovenie diagnózy infekčných 
ochorení. 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 alebo súkromnom sektore aj  
dobre vybavené pracoviská vo verejnom zdravotníctve ktoré delíme spravidla na národné 
referenčné centrá, špecializované pracoviská, poprípade odbory s oddeleniami a úsekmi. Na 
úseku verejného zdravotníctva  koncepčne zabezpečuje úlohy vyplývajúce z potrieb verejného 
zdravotníctva verejno-zdravotnícka mikrobiológia ktorá je  definovaná už aj ECDC. Na 
týchto  základoch je postavená činnosť národných referenčných centier a aj NRC pre 
pneumokokové infekcie.  
Súbor a metodika: 

Mikrobiologická diagnostika zabezpečuje svojimi štandardnými postupmi exaktnú 
diagnostiku infekčných ochorení. Okrem  technického zabezpečenia je  pre plynulý chod  
takýchto pracovísk nevyhnutné know-how, ktoré sa  v nadstavbovej rovine  odráža v počte 
publikovaných a prednesených príspevkov dotýkajúce sa konkrétnej problematiky, v našom 
prípade problematiky pneumokokových infekcií. Činnosť NRC pre pneumokokové infekcie 
sa administratívne bude opierať o diagnostické postupy uvedené v štatúte  NRC pre 
pneumokokové infekcie, sérotypizáciu kmeňov S. pneumoniae ,molekulárno-biologický 
dokaz S. pneumoniae v niektorých biologických materiáloch, pulznú elektroforézu 
verifikovaných kmeňov s následným zaradením do pulzotypov, a  aj úlohy vyplývajúce 
z Odborného usmernenia pre surveillance pneumokokových infekcií. 
Výsledky: 

Od  1.1. 2011 začalo svoju činnosť NRC pre pneumokokové infekcie ako výsledok 
viacročného koordinovaného úsilia mnohých pracovníkov verejného zdravotníctva 
a univerzitného školstva. V práci sú prezentované výsledky vyšetrení jednotlivých vzoriek za 
zatiaľ krátke obdobie fungovania NRC. Jednotlivé materiály sú v práci zatriedené podľa veku 
pacientov, jednotlivých sérotypov a pôvodu kmeňov. 
Závery: 
 Na úseku mikrobiológie (lekárskej, klinickej, verejno-zdravotníckej) v rezorte 
zdravotníctva v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi rezortu na rôznych stupňoch riadenia je 
potrebné: vytvárať podmienky pre intenzívny rozvoj odboru (modernizácia prístrojovej 
techniky, ktorá by v žiadnom prípade nemala zaostávať za súkromnými laboratóriami);  
skvalitňovať personálne obsadenie (motivácia pracovať vo verejnom zdravotníctve). 

Mikrobiológia  verejného  zdravotníctva  je  oblasťou,  ktorá  sa  týka  ľudí,  zvierat, 
potravín,  vody  a mikrobiológie  životného  prostredia  so  zameraním  na  ľudské  zdravie 
a choroby.  Vyžaduje  laboratórnych  vedcov  schopných  pracovať  efektívne  v rámci 
odborov,  čo  napomáha  rýchlej  odpovedi  na  vzplanutie  jednotlivých  ochorení 
a poskytnutiu vedeckých dôkazov pre prevenciu a kontrolu chorôb. 


