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Choroby s neobvyklým výskytom s vážnym dopadom 
na verejné zdravie:
(pravé kiahne variola,detská obrna - divoký poliovírus, SARS, MERS-CoV, 
chrípka spôsobená novým subtypom vírusu)

Akákoľvek udalosť potenciálne medzinárodného verejno-
zdravotného dosahu, spôsobená neznámymi príčinami z neznámych zdrojov.

Choroby s potenciálom vážne ohroziť verejné zdravie
a rýchlo sa šíriť:

(cholera, pľúcny mor, žltá zimnica, vírusové hemoragické horúčky “Ebola“,
západonílska horúčka, horúčka Denque a meningokokové choroby)

Prehľad VNN podľa WHO/SZO 



Usmernenie hlavného hygienika SR č. OE/2312/2015 
z 18. júna 2015

šírenie VNN ohlasuje WHO/SZO
implementácia IHR na základe uznesenia vlády č.190/2013 -
vnútorné opatrenia (krajiny prijímajú vnútorné opatrenia aj
preventívne)
jednotné postupy zainteresovaných rezortov (pri realizácii izolácie
osoby podozrivej z ochorenia na VNN a pri ostatných opatreniach –
medzirezortná Metodika z 2015)

Metodika činnosti zdravotníctva pri výskyte VNN v SR 
z decembra 2016

&

Čo s tým v praxi???



Izolácia chorej osoby

pri podozrení z ochorenia osoby na VNN 

Prvotný základný princíp riešenia



• Rezortný hygienik

• Územne príslušný  regionálny hygienik podľa miesta 
zistenia VNN

• Regionálny hygienik v mieste sídla predurčeného 
infektologického pracoviska (kliniky)

• Hlavný hygienik SR

Subjekty verejného zdravotníctva pri riešení 
VNN





• regionálne príslušné krajské operačné stredisko ZZS

• regionálne príslušný „biohazard tím“ typu RZP štátneho
poskytovateľa ZZS + PZ SR

• určené infektologické pracoviská schopné poskytnúť základnú
zdravotnú starostlivosť u izolovaného pacienta

Ďalšie subjekty zdravotníctva pri riešení VNN



Krajské operačné strediská ZZS



Martin

B. Bystrica

Prešov

Nitra

Horné Janíky

Karlova Ves

Košice

ZZS KE zabezpečuje  kraje: KE; PO; ZA

ZZS BA zabezpečuje kraje: BA; BB; NR; TN; TT

Topoľčany

„Biohazard tímy“ v krajoch SR



FNsP
Žilina

FNsP F.D.Roosvelta
Banská Bystrica

FNsP
Prešov

FN Nitra

FN Trnava

KIGM Bratislava Kramáre
jednotka SARS

FN Trenčín

UN L.Pasteura
Košice

CP krajských FN s prostriedkami na izoláciu pacienta s VNN: NR; PO; TN; TT; ZA

Špecializované infektologické
pracoviská pre liečbu pacienta 
s VNN:    BA; BB; KE

Infektologické pracoviská ÚZZ v SR



1. Ambulancia všeobecného lekára (pre dospelých
alebo deti a dorast) alebo ambulancia APS

2. Centrálne prijímacie oddelenie (CPO), iné
oddelenie ÚZS

3. Zariadenia v pôsobnosti MV SR, MO SR,
MDVaRR

4. Zariadenia spoločného ubytovania a stravovania

5. Domácnosti

Pravdepodobné miesta zistenia osoby 
podozrivej z VNN



RH nariadi:

• L izolovať pac., uzavrieť čakáreň, zoznam 

osôb; 

• KOS ZZS vyslanie BH tímu +PZ,

• epidemiológovi spracovať návrh opatrení,

• RH v mieste, kam bude osoba umiestnená

Infektologické pracovisko príjme osobu a poskytne 
ZS v izolovaných podmienkach

Postup v ambulancii VšL, APS, CP alebo 
v inom ÚZS 



Zodpovedná osoba v 
zariadení

regionálny 
hygienik

epidemiológ KOS ZZS

MS OS ZZS

po línii 
riadenia OS 

ZZS SR

biohazard tím 
(vykonanie BIT)

PZ SR 
(asistencia pri 

transporte)

príslušný regionálny 
hygienik cieľového 

zdr.zar.  

cieľové infektologické
pracovisko

hlavný hygienik

rezortný hygienik (MV 
SR, MD...)

minister 
zdravotníctva

rezortný 
hygienik

RH nariadi:
• L izolovať pac., uzavrieť zariadenie, 

zoznam osôb; 
• KOS ZZS vyslanie BH tímu + PZ,
• epidemiológovi spracovať návrh 

opatrení,
• RH v mieste ÚZS s inf.

Infektologické pracovisko príjme osobu a 
poskytne ZS v izolovaných podmienkach

Postup v zariadeniach MV SR, MO SR a 
MDVaRR



regionálny 
hygienik

epidemiológ

KOS ZZS
Príjem, spracovanie a 

realizácia odozvy* 

MS OS 
ZZS

po línii 
riadenia 
OS ZZS 

SR

biohazard tím 
(vykonanie BIT)

PZ SR (asistencia 
pri transporte)

príslušný RH 
cieľového zdr.zar.  

cieľové 
infektologické

pracovisko

hlavný hygienik

rezortný 
hygienik (MV 

SR, MD...)

minister zdravotníctva*klinická a cestovateľská anamnéza
a odhad rizika

RH nariadi:
• L izolovať pac., uzavrieť 

zariadenie, zoznam osôb; 
• KOS ZZS vyslanie BH tímu + PZ,
• epidemiológovi spracovať návrh 

opatrení,
• RH v mieste ÚZS s inf.

Infektologické pracovisko príjme osobu a poskytne ZS v izolovaných podmienkach

1

Postup v zariadeniach spoločného ubytovania a 
stravovania a v domácnosti



Ak sú anamnézy a faktory pozitívne:
� zaháji preventívne opatrenia, zakáže kontakt ďalších osôb s 

telesnými tekutinami a výlučkami podozrivej osoby

� kontaktuje príslušného RH RÚVZ

� na základe nariadenia príslušného RH vydá pokyn na 
zásah BH tímu na vykonanie BIT (BSL 3+)osoby do určeného 
zariadenia (BA,KE,BB) 

� zabezpečí doprovod PZ SR

� manažuje dojazdové časy (BH+PZ na miesto udalosti,                                 
na infektológiu podľa ich pripravenosti na prijatie...)

Operátor LTV 155 na KOS ZZS (2/2)



Bio Safety Level 3+ až 4:
• protibiologický oblek EOBO – 20/P (4ks)

• transportný biologický vak EBC 30/40 (1ks)

• ručná dekontaminačná súprava (1ks)

• doplnkový materiál:
• dekontaminačný roztok
• vrece na odpad
• rúška na tvár
• gumené rukavice
• náhradný odev ZZS
• štítky, označenia

Vybavenie „Biohazard tímov“ ZZS



je nevyhnutné precvičovať minimálne jeden krát za rok:

� tok informácií pri podozrení na VNN
� použitie materiálno-technického vybavenia (OOPP – funkčnosť a 

úplnosť)
� úplnosť personálneho zabezpečenia
� plány spojenia – technicky a komunikačne

Stav pripravenosti na VNN



Záver

Dňa......2018
Príjem tiesňového volania KOS ZZS BA s požiadavkou
plánovaného sekundárneho medzinemocničného
transportu z ARO v BA na neurológiu v KN



Ďakujem 
za pozornosť

Margita.vernarcova@155.sk
Miroslav.pazdziurko@155.sk


