
Aktuálne úlohy Aktuálne úlohy 
pripravenosti pripravenosti 

na vysoko nebezpečné na vysoko nebezpečné na vysoko nebezpečné na vysoko nebezpečné 
nákazy nákazy 

vv rezorte zdravotníctvarezorte zdravotníctva



VV Slovenskej republike sú dve pracoviská Slovenskej republike sú dve pracoviská ––
infekčné oddelenia infekčné oddelenia –– určené pre hospitalizáciu určené pre hospitalizáciu 
pacientov spacientov s vysokovirulentnýmivysokovirulentnými nákazami (napr. nákazami (napr. 
ochorenia vyvolané vírusom ochorenia vyvolané vírusom EbolaEbola):):

•• Klinika Klinika infektológieinfektológie aa geografickej medicíny UN geografickej medicíny UN •• Klinika Klinika infektológieinfektológie aa geografickej medicíny UN geografickej medicíny UN 
Bratislava, (Bratislava, (LimbovaLimbova 5, Bratislava, 833 05)5, Bratislava, 833 05)

•• Klinika Klinika infektológieinfektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UN a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UN 
LP (Rastislavova 43, Košice, 041 90)LP (Rastislavova 43, Košice, 041 90)



•• Transport pacientov podozrivých Transport pacientov podozrivých 
zz ochorenia zabezpečia Koordinačné ochorenia zabezpečia Koordinačné 
strediská záchrannej zdravotnej služby strediská záchrannej zdravotnej služby 
(KOS ZZS) v(KOS ZZS) v Bratislave aBratislave a Košiciach (v Košiciach (v (KOS ZZS) v(KOS ZZS) v Bratislave aBratislave a Košiciach (v Košiciach (v 
mieste sídla určeného infekčného mieste sídla určeného infekčného 
pracoviska).  pracoviska).  



Zdravotnícki pracovníci pri podozrení zZdravotnícki pracovníci pri podozrení z ochorenia na ochorenia na EboluEbolu
postupujú podľa toho, kde sa postihnutá osoba nachádza. postupujú podľa toho, kde sa postihnutá osoba nachádza. 
Do úvahy prichádzajú najmä 4 varianty výskytu osoby Do úvahy prichádzajú najmä 4 varianty výskytu osoby 
podozrivej na vysoko nebezpečnú nákazu:podozrivej na vysoko nebezpečnú nákazu:

•• Ordinácia všeobecného lekáraOrdinácia všeobecného lekára
•• Oddelenie centrálneho príjmu aOddelenie centrálneho príjmu a iné oddelenia iné oddelenia 

vv zdravotníckych zariadeniach zdravotníckych zariadeniach 
••

vv zdravotníckych zariadeniach zdravotníckych zariadeniach 
•• Ostatné oddelenie zdravotníckeho zariadenia Ostatné oddelenie zdravotníckeho zariadenia 

(mimo OOPP a(mimo OOPP a infekčného oddelenia)infekčného oddelenia)
•• DomácnosťDomácnosť



Ordinácia všeobecného Ordinácia všeobecného 
lekára:lekára:

•• zodpovedne odobrať epidemiologickú azodpovedne odobrať epidemiologickú a cestovateľskú cestovateľskú 
anamnézu od osoby podozrivej zanamnézu od osoby podozrivej z ochorenia,ochorenia,

•• vv prípade pozitívnej epidemiologickej aprípade pozitívnej epidemiologickej a cestovateľskej cestovateľskej 
anamnézy aanamnézy a podozrení zpodozrení z ochorenia na ochorenia na EboluEbolu oznámiť oznámiť anamnézy aanamnézy a podozrení zpodozrení z ochorenia na ochorenia na EboluEbolu oznámiť oznámiť 
túto skutočnosť na príslušné Krajské operačné stredisko túto skutočnosť na príslušné Krajské operačné stredisko 
Záchrannej alebo Košiciach podľa spádovej Záchrannej alebo Košiciach podľa spádovej 
oblasti),zdravotnej služby (KOS ZZS) (v Bratislave, oblasti),zdravotnej služby (KOS ZZS) (v Bratislave, 
Banskej Bystrici Banskej Bystrici 



Ordinácia všeobecného Ordinácia všeobecného 
lekára:lekára:

•• ak lekár (prípadne zdravotná sestra) vyšetroval ak lekár (prípadne zdravotná sestra) vyšetroval 
pacienta, alebo sa dostal do priameho kontaktu spacienta, alebo sa dostal do priameho kontaktu s jeho jeho 
biologickým materiálom alebo nepriamo (počúval biologickým materiálom alebo nepriamo (počúval 
fonendoskopom, prezeral ústnu dutinu pomocou fonendoskopom, prezeral ústnu dutinu pomocou fonendoskopom, prezeral ústnu dutinu pomocou fonendoskopom, prezeral ústnu dutinu pomocou 
špachtle, ašpachtle, a pod.), uzavrie ambulanciu a spolu pod.), uzavrie ambulanciu a spolu 
ss pacientom sa transportuje na oddelenie príslušnej pacientom sa transportuje na oddelenie príslušnej 
infekčnej kliniky,infekčnej kliniky,

•• lekára (prípadne zdravotná sestra), ktorý neprišiel do lekára (prípadne zdravotná sestra), ktorý neprišiel do 
žiadneho kontaktu sžiadneho kontaktu s pacientom apacientom a jeho biologickým jeho biologickým 
materiálom  (len ústne odoberal anamnézu), nie je materiálom  (len ústne odoberal anamnézu), nie je 
potrebné transportovať na príslušné oddelenie infekčnej potrebné transportovať na príslušné oddelenie infekčnej 
kliniky.kliniky.



Oddelenie centrálneho Oddelenie centrálneho 
(pohotovostného) príjmu:(pohotovostného) príjmu:

•• VV prvom rade je potrebné prvom rade je potrebné zriadiť na zriadiť na 
oddelení centrálneho príjmu oddelení centrálneho príjmu 
,,resp.LSPPresp.LSPP izolačnú miestnosť pre izolačnú miestnosť pre 
dočasnú izoláciudočasnú izoláciu osoby podozrivej osoby podozrivej dočasnú izoláciudočasnú izoláciu osoby podozrivej osoby podozrivej 
zz nákazy alebo osoby podozrivej  nákazy alebo osoby podozrivej  
zz ochorenia aochorenia a pre personál, ktorý prišiel pre personál, ktorý prišiel 
ss nimi do úzkeho kontaktu, nimi do úzkeho kontaktu, 



Oddelenie centrálneho Oddelenie centrálneho 
(pohotovostného) príjmu(pohotovostného) príjmu

•• zodpovedne odobrať zodpovedne odobrať epidemiologickú aepidemiologickú a cestovateľskú cestovateľskú 
anamnézu anamnézu od osoby podozrivej zod osoby podozrivej z ochoreniaochorenia

Podľa WHO sa krajiny delia do dvoch kategórií :Podľa WHO sa krajiny delia do dvoch kategórií :Podľa WHO sa krajiny delia do dvoch kategórií :Podľa WHO sa krajiny delia do dvoch kategórií :
1.Krajiny s 1.Krajiny s rozsiahlýmrozsiahlým a intenzívnym prenosom vírusua intenzívnym prenosom vírusu
--GuineaGuinea
--LiberiaLiberia
--Sierra LeoneSierra Leone
2.Krajiny s počiatočnými a ojedinelými prípadmi 2.Krajiny s počiatočnými a ojedinelými prípadmi ––

Španielsko,USAŠpanielsko,USA



Oddelenie centrálneho Oddelenie centrálneho 
(pohotovostného) príjmu(pohotovostného) príjmu

•• vv prípade pozitívnej epidemiologickej aprípade pozitívnej epidemiologickej a cestovateľskej cestovateľskej 
anamnézy aanamnézy a podozrení zpodozrení z ochorenia na ochorenia na EboluEbolu oznámiť oznámiť 
túto skutočnosť na príslušné Krajské operačné stredisko túto skutočnosť na príslušné Krajské operačné stredisko 
Záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS) (v Bratislave Záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS) (v Bratislave Záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS) (v Bratislave Záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS) (v Bratislave 
alebo Košiciach podľa spádovej oblasti) č.t.alebo Košiciach podľa spádovej oblasti) č.t.112112

•• Kontaktovať RUVZ Poprad Kontaktovať RUVZ Poprad ––
0911635260,0903253033,09039050800911635260,0903253033,0903905080



Oddelenie centrálneho Oddelenie centrálneho 
(pohotovostného) príjmu(pohotovostného) príjmu

•• Okamžite uzavrieť CP resp. LSPP ,až do Okamžite uzavrieť CP resp. LSPP ,až do 
vyjadrenia epidemiológavyjadrenia epidemiológa

•••• Kontaktovať Útvar krízového Kontaktovať Útvar krízového riadeniariadenia--plánplán
vyrozumenia vyrozumenia Nemocnice Poprad a.s.Nemocnice Poprad a.s.

•• ďalšie poskytovanie ďalšie poskytovanie zdrav.starostlivostizdrav.starostlivosti
bude realizované v náhradných bude realizované v náhradných 
priestorochpriestoroch



Oddelenie centrálneho Oddelenie centrálneho 
(pohotovostného) príjmu:(pohotovostného) príjmu:

•• ak lekár (prípadne zdravotná sestra) vyšetroval pacienta, ak lekár (prípadne zdravotná sestra) vyšetroval pacienta, 
alebo sa dostal do priameho kontaktu salebo sa dostal do priameho kontaktu s jeho biologickým jeho biologickým 
materiálom alebo nepriamo (počúval fonendoskopom, materiálom alebo nepriamo (počúval fonendoskopom, 
prezeral ústnu dutinu pomocou špachtle, aprezeral ústnu dutinu pomocou špachtle, a pod.), pod.), je je 
spolu sspolu s pacientom izolovaný v izolačnej miestnosti pacientom izolovaný v izolačnej miestnosti spolu sspolu s pacientom izolovaný v izolačnej miestnosti pacientom izolovaný v izolačnej miestnosti 
príslušného oddelenia pre dočasnú izoláciu osoby príslušného oddelenia pre dočasnú izoláciu osoby 
podozrivej zpodozrivej z nákazy alebo osoby podozrivej  znákazy alebo osoby podozrivej  z ochorenia ochorenia 
aa pre personál, ktorý prišiel spre personál, ktorý prišiel s nimi do úzkeho kontaktu, nimi do úzkeho kontaktu, 
aa následne sa transportuje na oddelenie príslušnej následne sa transportuje na oddelenie príslušnej 
infekčnej klinikyinfekčnej kliniky,,



Oddelenie centrálneho Oddelenie centrálneho 
(pohotovostného) príjmu:(pohotovostného) príjmu:

•• lekára (prípadne zdravotná sestra), ktorý neprišiel do lekára (prípadne zdravotná sestra), ktorý neprišiel do 
žiadneho kontaktu sžiadneho kontaktu s pacientom apacientom a jeho biologickým jeho biologickým 
materiálom  (len ústne odoberal anamnézu), nie je materiálom  (len ústne odoberal anamnézu), nie je 
potrebné transportovať na príslušné oddelenie infekčnej potrebné transportovať na príslušné oddelenie infekčnej 
kliniky.kliniky.kliniky.kliniky.



Opatrenia potrebné zabezpečiť uOpatrenia potrebné zabezpečiť u všetkých všetkých 
zainteresovaných zdravotníckych zainteresovaných zdravotníckych 
pracovníkov:pracovníkov:

•• vykonať preškolenie personálu,vykonať preškolenie personálu,
•• prísne dodržiavať prísne dodržiavať bariérovúbariérovú ošetrovateľskú techniku ošetrovateľskú techniku 

aa hygienickohygienicko--epidemiologický režim, epidemiologický režim, 
••

aa hygienickohygienicko--epidemiologický režim, epidemiologický režim, 
•• venovať zvýšenú pozornosť venovať zvýšenú pozornosť dekontamináciidekontaminácii rúk rúk 

personálu,personálu,
•• používať vhodné OOPP (v zmysle používať vhodné OOPP (v zmysle Prílohy 5),Prílohy 5),



Opatrenia potrebné zabezpečiť uOpatrenia potrebné zabezpečiť u všetkých všetkých 
zainteresovaných zdravotníckych zainteresovaných zdravotníckych 
pracovníkov:pracovníkov:

•• používať ochranné rukavice pre každého pacienta nové, používať ochranné rukavice pre každého pacienta nové, 
po ich použití apo ich použití a zvlečení vydezinfikovať ruky tekutým zvlečení vydezinfikovať ruky tekutým 
alkoholovým dezinfekčným prostriedkom,alkoholovým dezinfekčným prostriedkom,alkoholovým dezinfekčným prostriedkom,alkoholovým dezinfekčným prostriedkom,

•• zabezpečiť vhodným spôsobom a szabezpečiť vhodným spôsobom a s vhodným vhodným 
dezinfekčným prostriedkom dekontaminačné postupy,dezinfekčným prostriedkom dekontaminačné postupy,

•• skontrolovať, aktualizovať ev. doplniť prevádzkový skontrolovať, aktualizovať ev. doplniť prevádzkový 
poriadok pracoviska. poriadok pracoviska. 



Dekontaminačné postupy:Dekontaminačné postupy:

•• spálenie spálenie –– jednorázovéhojednorázového spotrebného materiálu alebo spotrebného materiálu alebo 
materiálu, pri ktorom je možné tento spôsob likvidácie materiálu, pri ktorom je možné tento spôsob likvidácie 
použiť,použiť,použiť,použiť,

•• dezinfekcia dezinfekcia –– použiť vhodné dezinfekčné prostriedky pri použiť vhodné dezinfekčné prostriedky pri 
dodržaní expozičného času adodržaní expozičného času a spôsobu dezinfekcie,spôsobu dezinfekcie,

•• sterilizácia sterilizácia –– nástrojov a predmetov, ktoré je možné nástrojov a predmetov, ktoré je možné 
týmto spôsobom dekontaminovať,týmto spôsobom dekontaminovať,



Dezinfekčné postupy:Dezinfekčné postupy:

•• všetky použité predmety, ktoré sa nedajú dezinfikovať, všetky použité predmety, ktoré sa nedajú dezinfikovať, 
je nutné spáliť,je nutné spáliť,

•• materiál určený na spálenie uložiť do špeciálnej materiál určený na spálenie uložiť do špeciálnej 
uzatvárateľnej nádoby príp. uzatvárateľnej nádoby príp. RiglingRigling box vbox v objeme 0,5objeme 0,5--2.5 2.5 uzatvárateľnej nádoby príp. uzatvárateľnej nádoby príp. RiglingRigling box vbox v objeme 0,5objeme 0,5--2.5 2.5 
l,l,

•• použiť vhodným spôsobom účinné dezinfekčné použiť vhodným spôsobom účinné dezinfekčné 
prostriedky prostriedky –– viď. viď. Príloha 6Príloha 6,,

•• použiť vhodnú účinnú koncentráciu (správne riediť) použiť vhodnú účinnú koncentráciu (správne riediť) 
dezinfekčného prostriedku,dezinfekčného prostriedku,

•• zvoliť vhodný spôsob (postup) dezinfekcie (postrek, oter, zvoliť vhodný spôsob (postup) dezinfekcie (postrek, oter, 
....),....),



Dezinfekčné postupy:Dezinfekčné postupy:

•• ochranný odev použitý pri dezinfekčných postupoch sa ochranný odev použitý pri dezinfekčných postupoch sa 
musí dezinfikovať, nemožno ho vyhodiť bez musí dezinfikovať, nemožno ho vyhodiť bez 
predchádzajúcej dezinfekcie, predchádzajúcej dezinfekcie, 

•• pri dezinfekcii používať gumené rukavice, pri dezinfekcii používať gumené rukavice, •• pri dezinfekcii používať gumené rukavice, pri dezinfekcii používať gumené rukavice, 
•• na záver (osoba, ktorá vykonávala dezinfekciu) umyť na záver (osoba, ktorá vykonávala dezinfekciu) umyť 

ruky v rukaviciach vruky v rukaviciach v dezinfekčnom roztoku, potom ich dezinfekčnom roztoku, potom ich 
zložiť z rúk azložiť z rúk a vložiť do uzatvárateľného vrecka (napr. vložiť do uzatvárateľného vrecka (napr. 
mikrotenovémikrotenové), následne si ruky vydezinfikovať a umyť ), následne si ruky vydezinfikovať a umyť 
čistou vodou ačistou vodou a mydlom, mydlom, 

•• použitý dezinfekčný roztok vyliať do kanalizácie (WC),použitý dezinfekčný roztok vyliať do kanalizácie (WC),



Dezinfekčné postupy:Dezinfekčné postupy:

•• po skončení vydezinfikovať vedrá používané pri po skončení vydezinfikovať vedrá používané pri 
dezinfekcii, dezinfekcii, 

•• po skončení dezinfekcie vyžiariť miestnosť,po skončení dezinfekcie vyžiariť miestnosť,
•• vv prípade akéhokoľvek invazívneho zákroku je potrebné prípade akéhokoľvek invazívneho zákroku je potrebné •• vv prípade akéhokoľvek invazívneho zákroku je potrebné prípade akéhokoľvek invazívneho zákroku je potrebné 

použité predmety, ktoré nie sú jednorazové, ponoriť do použité predmety, ktoré nie sú jednorazové, ponoriť do 
dezinfekčného roztoku, až po expozičnej dobe je možné dezinfekčného roztoku, až po expozičnej dobe je možné 
ss nimi ďalej manipulovať,nimi ďalej manipulovať,

•• tieto činnosti vykonáva vyškolený sanitár. tieto činnosti vykonáva vyškolený sanitár. 



•• Povinnosť KOS ZZSPovinnosť KOS ZZS

•• Povinnosť posádky sanitkyPovinnosť posádky sanitky



Stručná charakteristika  Stručná charakteristika  
vírusu vírusu EbolaEbola

•• Pôvodca ochorenia  Pôvodca ochorenia  -- neobalený RNA neobalený RNA 
vírus zvírus z čeľade čeľade FiloviridaeFiloviridae

•• 5 5 sérologickysérologicky odlišných druhov vírusu: odlišných druhov vírusu: •• 5 5 sérologickysérologicky odlišných druhov vírusu: odlišných druhov vírusu: 
–– EbolaEbola Zaire  Zaire  

–– EbolaEbola SudanSudan, , EbolaEbola TaiTai ForestForest

–– EbolaEbola RestonReston, , EbolaEbola BundibugyoBundibugyo



Stručná charakteristika  Stručná charakteristika  
vírusu vírusu EbolaEbola
•• šíri sa priamym kontaktom s krvou, sekrétmi, orgánmi, šíri sa priamym kontaktom s krvou, sekrétmi, orgánmi, 

telesnými tekutinami infikovaných ľudí alebo zvierat telesnými tekutinami infikovaných ľudí alebo zvierat 
•• prenos možný aj sexuálnym stykom s vyliečenou osobou prenos možný aj sexuálnym stykom s vyliečenou osobou 

(až 3 mesiace po uzdravení) (až 3 mesiace po uzdravení) (až 3 mesiace po uzdravení) (až 3 mesiace po uzdravení) 
•• nákazlivé sú iba osoby s príznakminákazlivé sú iba osoby s príznakmi
•• inkubačná doba 2 inkubačná doba 2 –– 21 dní 21 dní 
•• ide o zoonózu ide o zoonózu -- zdroj nákazy (netopiere, opice, hlodavce, zdroj nákazy (netopiere, opice, hlodavce, 

antilopy)antilopy)



Definícia prípadu podľa Definícia prípadu podľa 
ECDCECDC

•• Klinické kritériá Klinické kritériá 

•• teplota ≥ 38,6 teplota ≥ 38,6 °°C a niektoré z nasledujúcich príznakov: C a niektoré z nasledujúcich príznakov: 
•• bolesť hlavy, zvracanie, hnačky, bolesť hlavy, zvracanie, hnačky, abdominálneabdominálne bolesti,  bolesti,  •• bolesť hlavy, zvracanie, hnačky, bolesť hlavy, zvracanie, hnačky, abdominálneabdominálne bolesti,  bolesti,  
•• nevysvetliteľné krvácanie,  nevysvetliteľné krvácanie,  
•• multiorgánovémultiorgánové zlyhanie.  zlyhanie.  



Definícia prípadu podľa Definícia prípadu podľa 
ECDCECDC

•• Epidemiologické kritériá Epidemiologické kritériá 

•• návšteva niektorej z postihnutých oblastí 21 dní pred návšteva niektorej z postihnutých oblastí 21 dní pred 
začiatkom symptómov alebo  začiatkom symptómov alebo  začiatkom symptómov alebo  začiatkom symptómov alebo  

•• kontakt s možným alebo potvrdeným prípadom.kontakt s možným alebo potvrdeným prípadom.
••
•• Laboratórne kritériá Laboratórne kritériá 

•• detekcia nukleovej kyseliny vírusu detekcia nukleovej kyseliny vírusu EbolyEboly, , 
•• izolácia vírusu izolácia vírusu EbolyEboly. . 



Definícia prípadu podľa Definícia prípadu podľa 
ECDCECDC

•• Osoba pod lekárskym dohľadomOsoba pod lekárskym dohľadom

•• spĺňa klinické aj epidemiologické kritériá alebo  spĺňa klinické aj epidemiologické kritériá alebo  •• spĺňa klinické aj epidemiologické kritériá alebo  spĺňa klinické aj epidemiologické kritériá alebo  
•• bola vystavená vysokému riziku nákazy a  bola vystavená vysokému riziku nákazy a  
•• má prítomné príznaky ochorenia, vrátane teploty má prítomné príznaky ochorenia, vrátane teploty 

akéhokoľvek stupňa.   akéhokoľvek stupňa.   



Definícia prípadu podľa Definícia prípadu podľa 
ECDCECDC

•• Osoba s vysokým rizikom expozícieOsoba s vysokým rizikom expozície

•• úzky kontakt (1 meter) bez osobných ochranných úzky kontakt (1 meter) bez osobných ochranných 
prostriedkov (vrátane ochrany očí) s pravdepodobným prostriedkov (vrátane ochrany očí) s pravdepodobným prostriedkov (vrátane ochrany očí) s pravdepodobným prostriedkov (vrátane ochrany očí) s pravdepodobným 
alebo potvrdeným prípadom, alebo potvrdeným prípadom, 

•• nechránený sexuálny kontakt s uzdraveným pacientom a nechránený sexuálny kontakt s uzdraveným pacientom a 
to až 3 mesiace od jeho uzdravenia,  to až 3 mesiace od jeho uzdravenia,  

•• priamy kontakt s akýmkoľvek biologickým materiálom priamy kontakt s akýmkoľvek biologickým materiálom 
pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu, pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu, 



Definícia prípadu podľa Definícia prípadu podľa 
ECDCECDC

•• perkutánneperkutánne poranenie (ihlou) alebo poranenie (ihlou) alebo mukóznamukózna expozícia expozícia 
telesným tekutinám, tkanivám alebo biologickému telesným tekutinám, tkanivám alebo biologickému 
materiálu pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu,  materiálu pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu,  

•• účasť na pohrebných rituáloch bez osobných ochranných účasť na pohrebných rituáloch bez osobných ochranných •• účasť na pohrebných rituáloch bez osobných ochranných účasť na pohrebných rituáloch bez osobných ochranných 
prostriedkov, prostriedkov, 

•• priamy kontakt so zvieratami priamy kontakt so zvieratami –– netopiere, opice, netopiere, opice, 
hlodavce, antilopy,hlodavce, antilopy,

•• konzumácia alebo dotyk mäsa divo žijúcich zvierat.konzumácia alebo dotyk mäsa divo žijúcich zvierat.


