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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
 
FNsP – fakultná nemocnica s poliklinikou 
NsP – nemocnica s poliklinikou  
PCR – polymerázová reťazová reakcia  
RÚVZ – regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja (ak nie je uvedené inak) 
RZP – rýchla zdravotnícka pomoc 
ÚVZ SR– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
WHO – Svetová zdravotnícka organizácia 
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1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 

1.1 VYVOLÁVATEĽ OCHORENIA 
Vyvolávateľom ochorenia u človeka je vírus vtáčej chrípky A (H5N1). 
 
1.2 PODOZRENIE NA OCHORENIE 
Je každé ochorenie s horúčkou 38 °C a viac, s kašľom, alebo dýchavicou alebo bolesťami hrdla, ak 
chorá osoba súčasne spĺňa minimálne jedno z nasledujúcich kritérií: 

a) pobyt v krajine alebo oblasti s výskytom vysoko patogénnej vtáčej chrípky u zvierat v 
predchádzajúcich desiatich dňoch pred vznikom prvých príznakov, 

b) priamy kontakt s chorým zvieraťom, alebo zvieraťom podozrivým z ochorenia v 
predchádzajúcich desiatich dňoch pred začiatkom prvých príznakov, 

c) pobyt v prostredí, kde boli umiestnené infikované chovy v  predchádzajúcich desiatich  
dňoch, 

d) kontakt  s potvrdeným prípadom vtáčej chrípky u človeka v predchádzajúcich desiatich 
dňoch. 

 
1.3.POTVRDENÝ PRÍPAD OCHORENIA 
Je ochorenie osoby, ktorá spĺňa kritéria definície na podozrenie ochorenia s pozitívnym výsledkom 
jedného alebo viacerých  z nasledovných laboratórnych testov: 

a) izolácia (identifikácia) vírusu vtáčej chrípky, 
b) pozitívna PCR na vírus vtáčej chrípky, 
c) pozitivita sérologických testov (štvornásobný vzostup protilátok proti vírusu chrípky v 

akútnom a rekonvalescentnom sére). 
 
1.4 PRAMEŇ NÁKAZY 
Zviera infikované vírusom vtáčej chrípky 
 
1.5 CESTA PRENOSU 

a) priamym kontaktom s chorými, resp. uhynutými zvieratami pri nedodržaní zásad osobnej 
hygieny, 

b) vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat, 
c) kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi (napr. povrch vajec), výlučkami z 

chorých zvierat a odpadmi 
 
1.6 BRÁNA VSTUPU DO ĽUDSKÉHO ORGANIZMU 
Sliznice úst, nosa a očné spojivky. 
 
1.7 RIZIKOVÉ SKUPINY 
Najviac ohrozené skupiny obyvateľstva sú: 
1. Osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s prameňom nákazy pri výkone svojej práce najmä:  

a) zamestnanci v hydinárskom priemysle a v živočíšnej výrobe, najmä tí ktorí: 
 prichádzajú do kontaktu so živou hydinou, 
 surovým hydinovým mäsom,  

b) veterinárni lekári, zabezpečujúci starostlivosť v chovoch hydiny, či iných hospodárskych 
zvierat, alebo vykonávajúci preventívne opatrenia na zabránenie vzniku a šíreniu vtáčej 
chrípky v ohnisku nákazy,  

c) chovatelia vtáctva a poľovníci, 
d) zdravotnícki pracovníci zabezpečujúci izoláciu a liečbu chorých, 
e) zdravotnícki pracovníci zabezpečujúci protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy 
 

2. Osoby cestujúce do oblastí a prichádzajúci z oblastí s výskytom vtáčej chrípky (aktuálny zoznam 
krajín s výskytom ochorení spôsobených vírusom vtáčej chrípky je dostupný na internetovej stránke 
www.uvzsr.sk alebo www.who.int/en alebo na telefónnom čísle: 02/44462014). 
 
1.8 INKUBAČNÝ ČAS 
V priemere 7 dní, maximálne 10 dní. 
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2 POSTUP PRAKTICKÉHO LEKÁRA 
 

 

PACIENT 

Ak pacient nespĺňa  
aspoň jedno z kritérií 

S najväčšou 
pravdepodobnosťou sa 
jedná o iné akútne 
respiračné ochorenie 
alebo ochorenie na 
sezónnu chrípku. 

Má príznaky akútneho ochorenia 
dýchacích ciest a spĺňa 
minimálne jedno z kritérií na 
podozrenie na ochorenie podľa 
1.2 písmena a) až d) (pozri str. 5. 
nadpis 1.2). 

Ak pacient spĺňa 
aspoň jedno z kritérií 

1. Zabezpečí transport pacienta na príslušné 
infekčné oddelenie.   

Pozri 2.1 str. 7.   

Prevoz vykoná RZP. 

2.Okamžite informuje príslušný RÚVZ.   

Zavolaj 155 alebo 112. 

Pozri 2.2 str. 7.  

3. Overuje zdravotný stav a namerané hodnoty telesnej teploty u 
osôb podozrivých z nákazy v ohnisku nákazy denne v priebehu 
desať dní od posledného kontaktu s prameňom nákazy alebo 
osobou, u ktorej existuje podozrenie na ochorenie.

4. Zabezpečí v ambulancii informácie o vtáčej 
chrípke pre pacientov. 

Osobný ochranný prostriedok je: 5. Zabezpečí v ambulancii dostatočné množstvo 
dezinfekčných prostriedkov a osobných 
ochranných prostriedkov.  

1. maska,  
2. chirurgické rukavice nesterilné, 
3.ochranný odev. 
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2.1 Infekčné oddelenie/klinika 2.2 RÚVZ 
  
Príslušné infekčné oddelenie je podľa miesta bydliska 
pacienta krajské oddelenie:   

Príslušný RÚVZ je podľa miesta bydliska 
pacienta RÚVZ v sídle kraja:   

1. Pre bratislavský kraj  1. Pre bratislavský kraj 
Klinika infekčnej a geografickej medicíny, FNsP 
Bratislava – Kramáre Limbová 5 833 05 Bratislava 

RÚVZ hl. mesta SR  
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

tel.: 02/59 54 28 49 tel.: 02/433 38 298 
2. Pre trnavský kraj 2. Pre trnavský kraj 

FNsP Trnava, Infekčná klinika  RÚVZ Trnava 
Žarnova 11, Trnava Limbová 6, 917 09 Trnava 
tel.: 033/59 38 767/kl. 726, 730, 731 tel.: 033/534 80 53 

3. Pre trenčiansky kraj 3. Pre trenčiansky kraj 
NsP Trenčín, Infekčné oddelenie RÚVZ Trenčín 
Legionárska 28, 911 71 Trenčín Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 
tel.: 032/65 66 227 tel.: 032/652 12 32 

4. Pre nitriansky kraj 4. Pre nitriansky kraj 
FNsP Nitra. Infekčné oddelenie RÚVZ Nitra 
Špitálska 6, 950 01 Nitra  Štefánikova 58, 949 01 Nitra 
tel.: 037/6545585, 0905 414 742 tel.: 037/652 20 78 

5. Pre žilinský kraj  5. Pre žilinský kraj  
NsP Žilina, Infekčné oddelenie RÚVZ Žilina 
Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
tel.: 041/51 10 337 tel.: 041/723 38 46  

6. Pre banskobystrický kraj  6. Pre banskobystrický kraj 
NsP F. D. Roosvelta, Infekčné oddelenie RÚVZ Banská Bystrica 
Nám. L. Svobodu 1, 957 17 B. Bystrica Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica  
tel.: 048/43 35 319/alebo kl. 313; 0915831503 tel.: 048/414 35 14 

7. Pre košický kraj  7. Pre košický kraj  
FNsP  L. Pasteura, Infekčná klinika RÚVZ Košice 
Rastislavova 43, 41 90 Košice Ipeľská 1, 042 20 Košice 
tel.: 055/61 52 209/alebo kl. 208 tel.: 055/7860101 

8. Pre prešovský kraj  8. Pre prešovský kraj  
 FNsP J. A. Reimana, Infekčné oddelenie RÚVZ Prešov 
 Hollého 14, 081 81  Prešov Hollého 5, 080 01 Prešov 
  tel.: 051/ 701 1332 tel.: 051/772 44 25 
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3 POSTUP ÚSTAVNÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA 
 

 

Ústavné zdravotnícke zariadenie podľa 
územnej príslušnosti pacienta viď dva 
nadpis 2.1 str. 7.  

3.  Podá antivirotiká.   

1. Zabezpečí 2 izolované miestnosti s WC pre 
pacientov podozrivých z nákazy s vtáčou 
chrípkou.    

2. Vykoná odber vzoriek biologického materiálu od 
pacienta a doručí ich do príslušného laboratória.   

 
Pozri 3.1 str. 9.   

Odber vzoriek biologického materiálu od 
pacienta vykoná podľa 3.1 str. 9. 

Pri ošetrovaní pacienta: 
1) dodržiava všeobecné protiepidemické opatrenia, 
2) personál zdravotníckeho zariadenia užíva 

antivirotiká počas celého obdobia, v ktorom je 
vystavení riziku nákazy, 

3) personál zdravotníckeho zariadenia je zaočkovaný 
proti vírusu ľudskej chrípky, 

4) všetky činnosti s biologickým materiálom, u ktorého 
existuje pravdepodobnosť kontaminácie vírusom 
vtáčej chrípky sa uskutočňujú v 3 stupni ochrany, 

5) zabezpečí vyškolenie všetkých pracovníkov v riziku 
v spôsoboch ochrany pred infekciou. 

O profylaktickom podaní 
antivirotík rozhodne príslušný 
RÚVZ  viď nadpis 2.2 str. 7.  

Ústavná lekáreň vydá antivirotiká na terapeutické 
použitie len po predložení vyplnenej žiadosti viď 3.4. 
str. 13 

Antivirotiká určené na terapeutické podanie sú 
dostupné v ústavnej lekárni poskytovateľa ústavnej 
zdravotnej starostlivosti v sídle kraja. 

O terapeutickom podaní antivirotík rozhodne primár 
príslušného oddelenia/kliniky podľa 3.3 str. 11 a po 
konzultácii s primárom Kliniky infekčnej a 
geografickej medicíny v Bratislave viď nadpis 2.1 
bod 1 str. 7. 

PACIENT ODOSLANÝ 
PRAKTICKÝM LEKÁROM 
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3.1 NÁVOD NA ODBER BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 
 
Odber materiálu od chorých: 

- odoberaný materiál: bunky epitelu dýchacích ciest získané  výterom alebo výplachom horných a 
dolných dýchacích ciest, 

- lekár odoberie materiál na začiatku ochorenia, po vzostupe teploty (do 24 až 48 hodín od prvých 
príznakov ochorenia). V neskorších štádiách ochorenia sa pravdepodobnosť izolácie vírusu 
znižuje,  

- odberová súprava obsahuje: 2 sterilné vatové tampóny, skúmavku so zmrazeným odberovým 
médiom a sprievodný lístok, 

- súčasne odobrať prvú vzorku krvi na sérologické vyšetrenie. Druhú vzorku odobrať s odstupom 
10 – 14 dní po prvej.  

 
Postup pri odbere a transporte  nasopharyngeálneho výteru: 

- zmrazené odberové médium v skúmavke nechať rozmraziť, 
- odber robiť za sterilných podmienok, 
- výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, zubnej 

pasty alebo iných dezinficiencií, 
- pacient pred výterom zakašle. Prvým vatovým tampónom zotrieť krúživým pohybom podnebné 

oblúky bez dotyku mandlí. Druhým vatovým tampónom vytrieť sliznicu zadnej časti nosnej 
klenby cez obe nosné dierky, 

- obidva tampóny vložiť do skúmavky s odberovým médiom a ich konce zalomiť o okraj skúmavky  
tak, aby sa skúmavka dala uzavrieť zátkou. Obidva tampóny musia byť ponorené v médiu, 

- skúmavku označiť menom a dátumom narodenia pacienta a uložiť do chladničky pri teplote + 4 

°C, 
- skúmavku s odobratou vzorkou  zaslať prostredníctvom posla do virologického laboratória čo 

najskôr po odbere. Prepravovať pri teplote + 4 °C, najvhodnejšie uložiť ju do termoboxu s ľadom, 
nezmrazovať, 

- na  sprievodný lístok uviesť meno, bydlisko a dátum narodenia pacienta, dátum a čas odberu 
vzorky, dátum vzniku ochorenia, klinické príznaky, dátum očkovania proti chrípke, druh 
očkovacej látky a údaj či ide o sporadické ochorenie alebo ochorenie v epidémii, 

- po zabezpečení odberu oznámiť spádovému virologickému laboratóriu prísun vzorky. 
 
Odber materiálu od zomrelých: 

- odoberať čo najskôr po úmrtí, 
- odoberaný materiál: nekroptické tkanivo veľkosti 1 cm3 z: trachey, bifurkácie bronchov, pľúc z 

okraja zápalového ložiska, mozgu, z okolia komôr s ependymom, pečene a sleziny, najmä pri 
perakútnom priebehu ochorenia, 

- odberová súprava: skúmavka so zmrazeným odberovým médiom a sprievodný lístok. 
 
Postup pri odbere a transporte nekroptického tkaniva: 

- zmrazené médium v skúmavke nechať rozmraziť, 
- odber robiť za sterilných podmienok, 
- tkanivo vložiť do rozmrazeného odberového média, 
- skúmavku označiť menom, dátumom narodenia a dátumom úmrtia pacienta a uložiť do 

chladničky pri teplote + 4 °C, 
- skúmavku s odobratou vzorkou zaslať prostredníctvom posla do virologického laboratória čo 

najskôr po odbere. Prepravovať  pri teplote + 4 °C, najvhodnejšie uložiť ju do termoboxu s 
ľadom, nezmrazovať, 

- na sprievodný lístok uviesť meno, bydlisko, dátum narodenia a úmrtia pacienta, dátum  a čas 
odberu vzorky, dátum vzniku a klinické príznaky ochorenia, dátum očkovania, druh očkovacej 
látky, údaj či ide o sporadické ochorenie alebo ochorenie v epidémii a stručnú charakteristiku 
epidémie, 

- po zabezpečení odberu kontaktovať spádové virologické laboratórium o dodávke vzorky. 
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Balenie biologického materiálu na transport do laboratória 
 

Skúmavka s obsahom 
biologického materiálu

Sací obalový materiál 

Uzáver 

Druhý nepriepustný obal
Označenie vzorky 

Uzáver so závitom 

Značka biologického rizika

Pevný, nepriepustný vonkajší obal 

Adresát  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 LABORATÓRIA VYKONÁVAJÚCE DIAGNOSTIKU 
 
 

 

KRAJ NÁZOV SÍDLO ADRESA KONTAKT 
Bratislavský 
Trnavský 
Trenčiansky 
Nitriansky 

Národné 
Referenčné 
Centrum pre 
chrípku 

Úrad verejného 
zdravotníctva SR 
 

Trnavská cesta 52 
826 45 Bratislava 
 

tel.: 02/ 49284274 
 

Žilinský 
Banskobystrický 
 
 

Oddelenie virológie 
 

Regionálny úrad 
verejného 
zdravotníctva so 
sídlom v Banskej 
Bystrici 

Cesta k nemocnici 25 
975 56  
Banská Bystrica 
 

tel. 048/ 4367 262 
 

Košický  
Prešovský 
  
 

Oddelenie virológie Regionálny úrad 
verejného 
zdravotníctva so 
sídlom v Košiciach 

Palackého 1 
040 01 Košice 

tel.: 055/7860 101 
       055/6221507 
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3.3 PODÁVANIE ANTIVIROTÍK1  
 
Existujú dve formy profylaxie: 
Predexpozičnú – keď existuje riziko kontinuálnej expozície – doteraz sa používala zriedkavo. 
Postexpozičná – keď osoba bola v kontakte, alebo sa predpokladá, kontakt (možno považovať aj za 
včasnú liečbu). Aby bola účinná, je potrebné začať s aplikáciou do 48 hodín po expozícii. Uvedený 
návod popisuje postexpozičnú profylaxiu. Možné sú rôzne situácie. Sú zoradené v nižšie uvedenom 
zozname, očíslované (1 – 13), spolu s návodom čo v konkrétnom prípade ECDC odporúča. V 
mnohých situáciách je ťažké vylúčiť existenciu prípadov v dôsledku špecifickej expozície, pretože 
ľudské ochorenia môžu súvisieť s rozmanitými expozíciami. Poznámka „Nie sú známe 
prípady“ znamená, že vo svete neboli hlásené potvrdené prípady nákazy vírusom H5N1 pri expozícii 
človeka v danej situácii. Postexpozičná profylaxia oseltamivirom v prípadoch predpokladanej 
expozície ľudí vírusu chrípky typu A/H5N1 
 
Voľne žijúce vtáctvo 

1. Fyzický kontakt so zdravým vtákom v lokalite, kde bol u vtákov H5N1 dokázaný alebo existuje 
silné podozrenie na jeho existenciu. 
Nie sú známe prípady 
Odporúčanie: nepodávať profylaxiu. 

2. Fyzický kontakt s chorým alebo mŕtvym2 vtákom v lokalite kde H5N1 u vtákov ešte nebol 
dokázaný. 
Nie sú známe prípady 
Odporúčanie: rýchle veterinárne vyšetrenie. Zhodnotenie rizika lokálnym  veterinárom a 
epidemiológom. Nie je dôvod na profylaxiu.  

3. Fyzický kontakt s chorým alebo mŕtvym vtákom v lokalite, kde bol u vtákov H5N1 dokázaný 
alebo existuje silné podozrenie na jeho existenciu. 
Nie sú známe prípady 
Odporúčanie: rýchle veterinárne vyšetrenie. Zhodnotenie rizika lokálnym  veterinárom a 
epidemiológom. Obvykle nie je dôvod na profylaxiu.  

4. Fyzický kontakt s chorým alebo mŕtvym vtákom, u ktorého bola neskôr verifikovaná infekcia 
H5N1. 
Nie sú známe prípady 
Odporúčanie: rýchle zhodnotenie rizika lokálnym veterinárom a epidemiológom. Možno zvážiť 
profylaxiu ak sa expozícia  považuje za závažnú. 

 
Domáca hydina 

1. Fyzický kontakt so zdravou hydinou v lokalite, kde doteraz nebolo podozrenie, resp. nebola 
potvrdená prítomnosť H5N1 u hydiny. 
Nie sú známe prípady 
Odporúčanie: žiadna profylaxia. 

2. Fyzický kontakt so zdravou hydinou v lokalite kde je silné podozrenie alebo bol potvrdený výskyt 
H5N1 u hydiny. 
Je ťažké tvrdiť, že sa takéto prípady nevyskytujú, keďže boli zaznamenané prípady v 
postihnutých krajinách u ktorých bol kontakt s chorou hydinou nejasný. Expozícia však musí byť 
signifikantná, napr. pri zabíjaní hydiny. 
Odporúčanie: rýchle zhodnotenie rizika lokálnym veterinárom a epidemiológom. 
Podanie profylaxie zvážiť len ak došlo k signifikantnej vzájomnej expozícii s hydinou. 

3. Fyzický kontakt s chorou hydinou, u ktorej je silné podozrenie alebo bola verifikovaná 
prítomnosť  H5N1  
Prípady sa vyskytujú v mnohých krajinách. 
Odporúčanie: okamžite podať profylaxiu všetkým členom domácnosti, ktorí boli v kontakte s 
hydinou. Títo ľudia sú vo vysokom riziku nákazy. 

 
Kontakty  

1. Blízky člen domácnosti v rodine kde bol verifikovaný ľudsky prípad H5N1 
Prípady sa vyskytli vo viacerých krajinách. 

                                                 
Tento návod vychádza z materiálu, ktorý vypracovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení - ECDC. 

1 (OSELTAMIVIR). 
2 Neočakávané úmrtia vtákov 
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Odporúčanie: okamžite podať profylaxiu všetkým členom domácnosti. Títo ľudia sú vo vysokom 
riziku nákazy3. 

2. Sociálny kontakt osôb s potvrdenou infekciou H5N1 s osobami mimo domácnosti. 
Nie sú zaznamenané prípady. 
Odporúčanie: profylaxia nie je potrebná. 

 
Profesionálna expozícia 

1. Laboratórni pracovníci vyšetrujúci vzorky so suspektnou alebo verifikovanou prítomnosťou 
H5N1. 
Nie sú známe prípady 
Odporúčanie: zhodnotiť riziko ale profylaxiu ponúknuť iba v prípade jasného porušenia zásad 
správnej laboratórnej praxe. 

2. Zdravotnícki pracovníci, ktorí sú v kontakte s pacientom s vysoko suspektnou alebo potvrdenou 
infekciou H5N1 
Zaznamenaný je 1 prípad v Hong Kongu z roku 1997. 
Odporúčanie: zhodnotiť riziko, profylaxiu ponúknuť iba v prípade nehody pri ošetrovaní a/alebo 
pri zlyhaní osobných ochranných pomôcok 

3. Osoby pracujúce pri zabíjaní hydiny, ktoré boli v kontakte s pacientom s potvrdenou H5N1 
infekciou. 
Nie je známy prípad, ale vyskytol sa u iných vysoko virulentných vírusov vtáčej chrípky (H7N7 v 
Holandsku, ochorenie malo mierny priebeh). 
Odporúčanie: vyhodnotiť riziko, profylaxiu ponúknuť iba v prípade zlyhania osobných 
ochranných pomôcok. 

4. Veterinári, ktorí boli v kontakte s vtákmi nakazenými vírusom H5N1 
Nie je známy žiaden prípad, ale vyskytol sa 1 prípad smrteľného ochorenia vyvolaného vírusom 
H7N7 u veterinára v Holandsku. 
Odporúčanie: zhodnotiť riziko nákazy, podať profylaxiu v prípade zlyhania osobných ochranných 
prostriedkov. 

 
Odporúčané dávkovanie a postup pri postexpozičnej profylaxii 
 

Hmotnosť Profylaktická dávka 
Menej ako 15 kg 30 mg denne 

15 až 23 kg 45 mg denne 
24 až 39 kg 50 mg denne 
40 kg a viac 75mg denne 

 
Odporúča sa serologická kontrola akvirácie infekcie v špecializovanom laboratóriu. Ak sa u 
exponovanej osoby prejavia symptómy možného ochorenia H5N1, táto osoba musí byť odoslaná na 
urgentné klinické vyšetrenie špecialistami. Musí byť liečená vyššími dávkami než profylaktickými. 
Osobám, ktoré sú na profylaktických dávkach sa dávky zvyšujú na terapeutické ak sa u nich rozvinú 
symptómy ochorenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 v týchto prípadoch sa netvrdí, že ide o prenos z človeka na človeka, ale ide o to, že ostatní členovia domácnosti sa mohli 
nakaziť z toho istého zdroja  

 12



3.4 ŽIADOSŤ NA VYDANIE ANTIVIROTÍK  
 
 
ČASŤ A ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 
Meno a priezvisko:  

 
Pozícia:  

 
Názov organizácie:   

 
Adresa:  

 
Telefón:  
 
ČASŤ B ÚDAJE O PACIENTOVI 
Meno a priezvisko:  

 
ČOP.:  

 
Adresa:  

 
Telefón:  
 
ČASŤ C ÚDAJE O LIEKU 
Číslo výrobcu:  

 
Požadované množstvo:  

 
Vydané množstvo:  

 
Indikácia: a) Terapeutická 

b) Profylaktická  
 
ČASŤ D ÚDAJE O VÝDAJCOVI  
Meno a priezvisko:  

 
Pozícia:  

 
Názov organizácie: 
 

 
 

Adresa: 
 

 

Telefón:  
  
 
 
 
 
Pečiatka a čitateľný podpis žiadateľa 
 
 
 

 
 
 
V .............................. dňa  
 
 

 
Pečiatka a čitateľný podpis výdajcu 
 
 
 

 
V .......................... dňa o ..........hod 
 
 

 
Čitateľný podpis príjemcu 

 
V ........................... dňa o .........hod 
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4 POSTUP ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 
 

 

1. Okamžite overí hlásený výskyt 
mimoriadnej epidemiologickej situácie 
za využitia rýchlej klinickej a 
laboratórnej diagnostiky.  

1. Aktívne vyhľadáva chorých. 
2. Zabezpečí okamžité vyšetrenie ohniska vtáčej 

chrípky a určí osoby v riziku nákazy. 
3. Nariadi všetkým osobám podozrivým z nákazy 

vyšetrenie, zvýšený zdravotný dohľad a izoláciu 
doma  počas desiatich dní od posledného 
kontaktu. 

4. Spolupracuje a zosúladí protiepidemické 
opatrenia s činnosťou štátnej veterinárnej a 
potravinovej správy.  

5. Posilní systém rýchleho varovania:  
a) zabezpečí okamžité hlásenie každého 

suspektného ochorenia u zvierat 
veterinárnymi lekármi na  príslušné RÚVZ, 

b) overí spôsoby komunikácie so všetkými 
kompetentnými osobami. 

6. Zabezpečí dostatok osobných ochranných 
pomôcok pre pracovníkov RÚVZ v ohnisku 
nákazy. 

7. Zabezpečí očkovanie proti ľudskej chrípke 
pracovníkov RÚVZ v ohnisku nákazy. 

8. Zabezpečí preventívne podávanie antivirotík pre 
pracovníkov RÚVZ v ohnisku nákazy. 

Odber biologického materiálu 
vykoná podľa 3.1 na str. 9 

PRIJATIE INFORMÁCIE OD 
PRAKTICKÉHO LEKÁRA 

2. Zabezpečí protiepidemické opatrenia v 
ohnisku nákazy. 

Pre kontakt na krajskú veterinárnu 
a potravinovú správu pozri nadpis 
4.1 str.15.   

3. Zabezpečí informovanie kompetentných 
orgánov a verejnosti. 

4. Zabezpečí odber vzoriek biologického 
materiálu v ohnisku nákazy. 

5. Doručí vzorku biologického materiálu 
od pacienta príslušnému laboratóriu. Pozri 3.2 str. 10. 

1. O preventívnom podaní antivirotík 
rozhoduje RÚVZ v sídle kraja. 

2. Antivirotiká určené na preventívne podanie 
sú dostupné v ústavnej lekárni 
poskytovateľa ústavnej zdravotnej 
starostlivosti v sídle kraja pozri nadpis 2.1 
str. 7. 

3. Ústavná lekáreň vydá antivirotiká na 
profylaktické použitie len po predložení 
vyplnenej žiadosti viď 3.4. str. 13.

1. Okamžite ohlási výskyt mimoriadnej epidemickej 
situácie 
a) RÚVZ v sídle okresu, v ktorom sa prípad 

vyskytol, 
b)ÚVZ SR, 
c)územne príslušnému riaditeľovi     
   regionálnej veterinárnej a  
   potravinovej správy.    

2. Do 24 hodín ohlási výskyt mimoriadnej 
epidemickej situácie územne príslušnému 
lekárovi samosprávneho kraja a predsedovi 
samosprávneho kraja. 

Pozri 3.1 na str. 9. 
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4.1 KONTAKTY NA ŠTÁTNU VETERINÁRNU A POTRAVINOVÚ SPRÁVU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj Adresa Kontakt 
Bratislavský Krajská veterinárna a potravinová správa Bratislava 

Botanická 17, 842 13 Bratislava 4 
02 /602 57 340,  
02/602 57 34-6 
02 654 23 487 

Trnavský Krajská veterinárna a potravinová správa Trnava 
Zavarská 11, 918 21 Trnava 1 

033/5501618 
033/5503541 

Nitriansky Krajská veterinárna a potravinová správa Nitra 
Akademická 1, 949 80 Nitra 1 

037/652 5473 
037/653 1657 

Trenčiansky Krajská veterinárna a potravinová správa Trenčín 
Súdna 22, 911 01 Trenčín 1 

032 652 2122 
032 652 1266 

Banskobystrický Krajská veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica 
Rudlovská cesta 6, 975 90 Banská Bystrica 1 

048/415 4127 
048/412 5603 
048/4125601 

Žilinský Krajská veterinárna a potravinová správa Žilina 
Jedľová 44, 010 04 Žilina 4  
 

041/763 1227 
041/763 1228 
041/763 1228 

Košický Krajská veterinárna a potravinová správa Košice 
Masarykova 18, 040 02 Košice 1 
 

055/625 2047 
055/623 3836 
055/799 9218 
055 625 2046 

Prešovský Krajská veterinárna a potravinová správa Prešov 
Levočská 112, 080 01 Prešov 1 
 

051/749 1320 
051/749 1321-2 
051/771 6106 
051/771 9887 
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