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ÚVODÚVOD  

Národné referenčné centrum pre pneumokokové nákazyNárodné referenčné centrum pre pneumokokové nákazy  

  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov zriaďuje Národné referenčné centrum pre pneumokokové 
nákazy na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici s 

účinnosťou od 1. januára 2011.  

 

  
 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) 

 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 

 sleduje a zhromažďuje všetky informácie o najnovších poznatkoch  v problematike izolácie 
a sérotypizácie S. pneumoniae 

 zabezpečuje špeciálne izolácie a sérotypizáciu S. pneumoniae izolovaných v ostatných laboratóriách 
klinickej mikrobiológie v SR 

 zavádza nové metódy a overuje diagnostiká na stanovenie a sérotypizáciu S. pneumoniae 
 poskytuje metodickú a odbornú pomoc pre sieť mikrobiologických pracovísk v SR 
 poskytuje expertíznu, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti stanovenia S. pneumoniae 
 analyzuje epidemiologickú situáciu vo výskyte pneumokokových invazívnych ochorení, hodnotí dopad 

celoplošného očkovania na výskyt týchto nákaz 
 realizuje systém kontroly kvality práce účasťou v medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích 

testoch 
 vypracováva vecné podklady do návrhov zákonov a iných právnych predpisov v oblasti  vakcinácie 

a diagnostiky S. pneumoniae 
 zabezpečuje koordináciu špecializovanej odbornej činnosti v danej oblasti v SR 
 organizuje školenia, kurzy a odborné konzultačné dni v problematike pneumokokov 
 spolupracuje so Slovenskou zdravotníckou univerzitou pri odbornom zabezpečovaní programu 

tematických kurzov a seminárov 
 poskytuje školenia a odborné konzultácie pre pracovníkov regionálnych úradov 
 pripravuje metodické podklady k problematike výskytu a izolácie S. pneumoniae v klinickom           

materiáli 
 výsledky získané pri odbornej činnosti publikuje v odborných a populárno-vedeckých          

periodikách a na vedeckých konferenciách a  seminároch doma aj v zahraničí 
 spolupracuje s NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká 

 kultivácia (optochínový test, citlivosť na jednotlivé ATB) 

 mikroskopia 

 sérotypizácia 

 molekulárno-biologické metódy (PCR) 

 pulzná elektroforéza (PFGE) – zisťovanie  

      genetickej príbuznosti resp. odlišnosti  

      jednotlivých kmeňov izolovaných z invazívnych ochorení 

 sledovanie rezistencie na antibiotiká 

http://diseaseprone.fieldofscience
.com/2011/03/capsular-
polysaccharide-and.html 

Výsledkom viacročného koordinovaného úsilia mnohých pracovníkov verejného zdravotníctva a 
univerzitného školstva bolo zriadenie NRC pre pneumokokové nákazy na RÚVZ so sídlom v Banskej 
Bystrici.  

ÚlohyÚlohy  NRCNRC  prepre  pneumokokovépneumokokové  nákazynákazy  
 
Činnosť NRC pre pneumokokové infekcie sa opiera o diagnostické postupy 
uvedené v štatúte NRC pre pneumokokové infekcie. NRC plní všetky úlohy 
vyplývajúce z  Odborného usmernenia pre surveillance pneumokokových 
infekcií (vestník MZ SR, 01.septembra 2011, čiastka 19-31, strany 227-233). 

 

Laboratórna diagnostikaLaboratórna diagnostika Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae  

 

Materiály vyšetrené v NRC pre pneumokokové nákazy , Materiály vyšetrené v NRC pre pneumokokové nákazy ,   
rok 2011rok 2011  

ZáveryZávery  

Slovak National Antimicrobial Resistance SystemSlovak National Antimicrobial Resistance System  
(www.snars.sk)(www.snars.sk)  
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Por. č . Vek Odosieľateľ Materiál Sérotyp 

1   NsP Zvolen hemokultura 19A 

2 27 NsP Zvolen hemokultura 18C 

3 1 Aliatros Prešov hemokultura 6B 

4 2 Avilab Košice hemokultura   

5 1 Avilab Košice hemokultura 14 

6 67 NsP Zvolen hemokultura 3 

7 6 MFN Martin likvor 6B 

8 55 Aliatros Prešov hemokultura   

9 72 NsP Zvolen hemokultura 3 

10 55 OKM Trenčín hemokultura 19A 

11 69 NsP Zvolen hemokultura 15 C 

12 24 FNLP Košice hemokultura 3 

13 52 

NsP OKM 

Poprad hemokultura 19C 

14 58 OKM Trenčín likvor 14 

15 69 FN Nitra likvor 15A 

16 53 FN Nitra likvor 3 

17 77 UNB Bratislava hemokultura 6A 

18 30 OKM Poprad hemokultura 19A 

19 69 NsP Lučenec hemokultura 14 

20 88 UNB Bratislava hemokultura 19C 

Por. č. Vek Odosielateľ Materiál Sérotyp 

21 

10 

mes. Avilab Košice hemokultura 35 B 

22 52 

K-MLAB 

Lučenec likvor 3 

23 32 OKM Bojnice Pleur.punktát 4 

24 1 Avilab Košice Lavaž.tekut. 18F 

25 9 Avilab Košice Laváž 3 

26 4 mes. Aliatros Prešov hemokultura 14 

27 31 Nsp Zvolen hemokultura 15B 

28   Avilab Košice pohrud. Tekut. 19F 

29   Avilab Košice pluca 9L 

30 1 Avilab Košice lavaž. Tekut. nerastie 

31 84 OKM Zvolen hemokultura 3 

32   Trenčín likvor 19A 

33 37 

NsP OKM 

Poprad hemokultura 6B 

34 60 OKM Bojnice hemokultura 19A 

35 60 OKM Bojnice ster z kanyly 19A 

36 2 Avilab Košice BAL 3 

37 62 Avilab Košice BAL 19A 

38 1 Avilab Košice BAL 19F 

39 2 Aliatros Prešov hemokultura 

 OPT-

;neaglutinuje 

40 11 Avilab Košice pat. pluca 6B  

41 5m Avilab Košice laváž.tekutina  19F 

Výskyt septikémie vyvolanej Streptococcus pneumoniae (A 40.3) 
 v SR podľa okresov miesta bydliska 

v r. 2011 

Výskyt pneumokokovej meningitídy (G00.1) 
 v SR podľa okresov miesta bydliska 

v r. 2011 

Údaje ze EPISÚdaje ze EPIS--uu  
((www.epis.sk)www.epis.sk)  

Kompletý rok 2010, Invazívne infekcie, spolu 45 záznamov 
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