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Pracovisko:  
1 RÚVZ Banská Bystrica, Odbor lekárskej mikrobiológie, NRC pre pneumokokové nákazy, 

Cesta k nemocnici 25, Banská Bystrica 975 56 
2  Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava, Sasinkova 4, Bratislava 811 08  
3 ÚVZ SR, NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká, Trnavská 52, 

Bratislava 826 45 

Cieľ: Formou posteru prezentovať kroky vedúce k zriadeniu NRC pre pneumokokové nákazy 

na RÚVZ BB. Poukázanie na nevyhnutnosť surveillance pneumokokových nákaz. 

Sumarizácia činnosti a vyšetrených materiálov v rámci NRC za prvý rok jeho existencie.   

Úvod: Výsledkom viacročného koordinovaného úsilia mnohých pracovníkov verejného 

zdravotníctva a univerzitného školstva bolo zriadenie NRC pre pneumokokové nákazy na 

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. NRC pre pneumokokové nákazy začalo svoju činnosť 

vykonávať dňom  01.01. 2011. 

Súbor a metodika: Činnosť NRC pre pneumokokové infekcie sa opiera o diagnostické 

postupy uvedené v štatúte NRC pre pneumokokové infekcie. NRC vykonáva sérotypizáciu 

kmeňov S. pneumoniae izolovaných z inazívnych ochorení. Ďalšími diagnostickými 

metódami sú: molekulárno-biologický dôkaz S. pneumoniae v biologických materiáloch. 

NRC plní všetky úlohy vyplývajúce z  Odborného usmernenia pre surveillance 

pneumokokových infekcií. 

Výsledky: V roku 2011 bolo do NRC pre pneumokokové nákazy celkovo zaslaných 41 

kmeňov S. pneumoniae, izolovaných z invazívnych ochorení, na subtypizáciu a bližšiu 

identifikáciu. NRC sa spolupodieľalo na vypracovaní a tvorbe Odborného usmernenia pre 

surveillance pneumokokových infekcií. V súvislosti so zavedením plošnej vakcinácie proti 

pneumokokom sa do diagnostiky zaviedla metóda pulznej elektroforézy (PFGE).  

Závery: V súčasnosti je vypracovaných mnoho štúdií zaoberajúcich sa účinnosťou vakcinácie 

a jej dopadom na sérotypové zastúpenie kmeňov izolovaných z invazívnych ochorení. Preto aj 

činnosť NRC bude sústredená práve na túto oblasť surveillance. V súvislosti s tým je 

nevyhnutné sledovať taktiež vývoj rezistencie S. pneumoniae na antibiotiká. 

 
Prácu chcem zaradiť do:  prednášok posterov  (podčiarknite) 
Akceptovaný je abstrakt poslaný na tomto formulári (rozsah A4), odoslaný v elektronickej 
podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Do 
abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy, obrázky ani literatúru.  

Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované! 


