ROZPRACOVANÉ AKTIVITY A OSOBITNÉ ÚLOHY PRÍSLUŠNÝCH
REZORTOV
Ministerstvo obrany SR
1. Plán opatrení pre prípad pandémie vtáčej chrípky v rezorte Ministerstva obrany SR
a) Doteraz prijaté nasledovné protiepidemické opatrenia:
- Vydané „Metodické opatrenie hlavného lekára Ozbrojených síl SR k vykonávaniu
mimoriadneho očkovania proti chrípke“ a v súčasnosti je vykonávané u
príslušníkov Ozbrojených síl SR vo vybraných útvaroch a zariadeniach.
- Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava (ďalej len „VÚHE“) a
Vojenský veterinárny ústav Košice (ďalej len „VVÚ“) sa zapojili do systému
monitorovania a laboratórnej detekcie „ľudskej a vtáčej chrípky“.
- V medzirezortnej pandemickej komisii pri Ministerstve zdravotníctva SR má rezort
ministerstva obrany svojho zástupcu. Národná pandemická komisia sa týmto
materiálom zrušuje a nahrádza ju pandemická komisia vlády SR, ktorej členom je
aj minister obrany.
b) Materiálno-technické zabezpečenie:
- V obrannom plánovaní na rok 2006 sú plánované finančné prostriedky na nákup
antivirotík. V prípade potreby rezort ministerstva obrany vyčlení dostatočné
množstvo finančných prostriedkov na nákup prípadnej očkovacej látky, antivirotík
a ochranných pomôcok, a ďalšieho materiálu a služieb potrebného pre zvládnutie
pandémie.
c) Všeobecné protiepidemické opatrenia:
- dodržiavať zásady osobnej a kolektívnej hygieny,
- vyhýbať sa trhom so živými zvieratami v krajinách s výskytom vtáčej chrípky u
príslušníkov Ozbrojených síl SR pôsobiacich v zahraničných misiách a operáciách,
- zvyšovať zdravotné uvedomenie príslušníkov Ozbrojených síl SR o spôsobe
prenosu, prvých príznakoch ochorenia a o dodržiavaní zásad osobnej a kolektívnej
hygieny a používania osobných ochranných pomôcok.
d) Opatrenia v pôsobnosti posádkových ambulancií a obväzísk útvarov a zariadení:
- aktívne vyhľadávať chorých zisťovaním epidemiologickej anamnézy u chorých
zodpovedajúcich definícii podozrenia i potvrdeného prípadu ochorenia
spôsobeného vírusom vtáčej chrípky,
- hlásiť ochorenia a podozrenia z ochorenia spôsobeného vírusom vtáčej chrípky
ihneď na VÚHE a na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva,
- hlásiť nežiaduce účinky po očkovaní u rizikových skupín na VÚHE,
- zabezpečiť prevoz chorých na hospitalizáciu na infekčné oddelenie ÚVN
Ružomberok alebo príslušnej spádovej nemocnice po telefonickom dohovore s
primárom,
- zabezpečiť odber vzoriek biologického materiálu od osôb podozrivých z ochorenia
na virologické vyšetrenie.
e) Opatrenia v pôsobnosti VÚHE a VVÚ:
- zabezpečiť okamžité vyšetrenie ohniska vtáčej chrípky a určiť osoby v riziku
nákazy,
- nariadiť všetkým osobám podozrivým z nákazy izoláciu počas desiatich dní od
posledného kontaktu podľa § 21 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,

-

zosúladiť protiepidemické opatrenia rezortných zariadení s regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva a s akčnými plánmi štátnej veterinárnej a potravinovej
správy,
- zaistiť okamžité hlásenie každého suspektného ochorenia na vtáčiu chrípku u
zvierat veterinárnymi lekármi na VÚHE,
- zabezpečiť dostatok osobných ochranných pomôcok pre pracovníkov v ohnisku
nákazy,
- zabezpečiť očkovanie proti ľudskej chrípke a podávanie antivirotík pracovníkom v
ohnisku nákazy,
- zabezpečiť odber vzoriek biologického materiálu od osôb podozrivých z ochorenia
na virologické vyšetrenie.
f) Opatrenia odporúčané pre príslušníkov OS SR pôsobiacich v zahraničných misiách a
operáciách:
- podrobiť sa očkovaniu proti ľudskému vírusu chrípky,
- vyhýbať sa kontaktu so živou hydinou,
- nenavštevovať trhy so živými zvieratami,
- dodržiavať zásady osobnej a kolektívnej hygieny,
- poznať spôsoby prenosu a prvé príznaky ochorenia,
- vyhľadať lekársku starostlivosť pri objavení sa prvých príznakov chrípky do
siedmich dní po návrate z krajiny s výskytom vtáčej chrípky.
g) Opatrenia vykonávané vojenskými zdravotníckymi zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Ministerstva obrany SR:
- vyčlenenie potrebného počtu lôžok a personálu potrebného pre zvládnutie
pandémie pre príslušníkov rezortu a obyvateľstva vrátane výjazdových skupín
špecialistov.
2. Rizikové skupiny Ministerstva obrany SR
Zoznam rizikových skupín v rezorte ministerstva obrany, ktorým bude poskytnutá špecifická
profylaxia očkovaním alebo zabezpečená liečba antivírusovými prípravkami.
V prípade rozhodnutia o vykonaní špecifickej profylaxie predpokladáme vykonať
profylaktické opatrenia u všetkých príslušníkov Ozbrojených síl SR v nasledovnom poradí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riziková skupina
Zdravotnícki a veterinárni pracovníci zabezpečujúci protiepidemické
opatrenia, laboratórnu diagnostiku, izoláciu a liečbu chorých
Príslušníci vojenskej polície
Veliteľské orgány na strategickej a operačnej úrovni
Stále dozorné orgány
Príslušníci síl vysokej pripravenosti
Príslušníci ostatných útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR vrátane
misií a operácií s prihliadnutím na miesto ich pôsobenia a riziko
ohrozenia

Počet

Ministerstvo vnútra SR
1. Plán opatrení pre prípad pandémie vtáčej chrípky v rezorte Ministerstva vnútra SR
a) na úseku zdravotníckych zariadení

-

b)
c)

d)

e)
f)

g)

v NsP Ministerstva vnútra SR redukovať hospitalizáciu pacientov na nutné akútne
prípady a zakázať návštevy hospitalizovaných,
- rozšíriť lôžkovú časť interného oddelenia tak, aby bola možná hospitalizácia
akútnych prípadov,
- v primárnej zložke redukovať výkony zdravotníckych pracovníkov na úseku
prevencie a rozdeliť ordinačné hodiny lekárov tak, aby sa obmedzil kontakt medzi
pacientmi podozrivými z ochorenia na chrípku a inými akútnymi zdravotnými
ťažkosťami.
Na návrh Hlavného hygienika Ministerstva vnútra SR Úrad krízového manažmentu
zabezpečí zvolanie Krízového štábu Ministerstva vnútra SR.
Na úseku profylaxie zabezpečiť
- očkovanie rizikových skupín proti chrípke,
- distribúciu očkovacích látok a liekov a zdravotníckych zariadení Ministerstva
vnútra SR.
Na úseku Policajného zboru
- posilniť ochranu štátnej hranice presunom policajtov do útvarov hraničnej
a cudzineckej polície,
- posilniť útvary poriadkovej a dopravnej polície a tým zabezpečiť verejný poriadok
a ochranu regiónov podľa počtu karanténnych opatrení,
- zvýšiť intenzitu spolupráce so Železničnou políciou, Zborom väzenskej a justičnej
stráže a zložkami MO SR,
- vybaviť policajtov vo výkone služby respirátormi a rúškami.
Na úseku kúpeľných a rekreačných zariadení
- ukončiť pobyty rekreantov a pacientov a pripraviť zariadenia pre činnosť
hospitalizácie, prípadne činnosti doliečovacieho zariadenia.
Na úseku školských zariadení
- prerušiť vyučovanie v Strednej odbornej škole Policajného zboru a v Akadémii
Policajného zboru, uvoľniť ubytovacie zariadenia na prechodné ubytovanie
presunutých policajtov.
Na úseku migračného úradu
- uzavrieť všetky zariadenia tak, aby pracovali v režime karanténnych opatrení,
- vyčleniť len jedno zriadenie pre prijímanie migrantov.

2. Rizikové skupiny Ministerstva vnútra SR
Etapa
I. etapa

Riziková skupina
zdravotnícki pracovníci, manažment, policajti
hasičský a záchranný zbor
zamestnanci

12 000
3 200
3 000
18 200

policajti
hasičský a záchranný zbor
zamestnanci

8 000
800
8 000

Spolu profylaxia očkovaním I. etapa
II. etapa

Počet

Spolu profylaxia očkovaním II. etapa

16 800

Profylaxia očkovaním I. a II. etapa

35 000

Zabezpečenie liečby antivírusovými prípravkami pre cca 15 000 pacientov.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
1. Plán opatrení pre prípad pandémie vtáčej chrípky v rezorte Ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR
a) Zástupca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR je členom Národnej
pandemickej komisie. Národná pandemická komisia sa týmto materiálom zrušuje
a nahrádza ju pandemická komisia vlády SR, ktorej členom je aj minister dopravy, pôšt
a telekomunikácií.
b) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR prostredníctvom Železničného
zdravotného ústavu vypracovalo Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky podľa
Pandemického plánu SR
c) Pandemický plán obsahuje
- koordináciu plnenia úloh vyplývajúcich z prípravy na pandémiu,
- opatrenia v prípade výskytu pandémie,
- (v rámci týchto činností sa vykonáva monitorovanie chrípky,
odporúčanie/nariadenie očkovania, liečba ochorení a komplikácií chrípky, plán
reprofilizácie lôžok v rámci jednotlivých zariadení Železničného zdravotníctva).
d) V spolupráci so Sekciou regulácie odvetví dopravy MDPT SR bude prostredníctvom
zriadenej pracovnej skupiny, ktorá bude zabezpečovať plnenie úloh vyplávajúcich
z Pandemického plánu SR, zabezpečovaný chod hospodárstva a verejného života.
Členovia pracovnej skupiny:
- generálny riaditeľ sekcie regulácie odvetví MDPT SR
- riaditeľka odboru regulácie dráh a železničnej dopravy MDPT SR
- riaditeľ Železničného zdravotného ústavu, hlavný hygienik MDPT SR
- riaditeľka Železničného zdravotníctva ŽSR
- vedúci oddelenie epidemiológie Železničného zdravotného ústavu
- epidemiológ Železničného zdravotného ústavu
2. Rizikové skupiny Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Riziková skupina
pracovníci rezortu dopravy
manažment
Spolu profylaxia očkovaním

Počet
28 000
2 000
30 000

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
1. Plán opatrení pre prípad pandémie vtáčej chrípky v rezorte Ministerstva
pôdohospodárstva SR
a) Posilnenie spolupráce regionálnych štátnych veterinárnych a potravinových správ
s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR:
- dňa 5.9.2005 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, na ktorom bol
stanovený postup spolupráce pri riešení aktuálneho výskytu vtáčej chrípky
v populácii voľne žijúcich vtákov; v pohotovostných plánoch pre prípad výskytu
vtáčej chrípky sú uvedené organizácie, medzi ktoré patria aj regionálne úrady

verejného zdravotníctva, ktoré budú informované o výskyte vtáčej chrípky a budú
sa zúčastňovať aj na jej likvidácii.
b) Vypracovanie a zabezpečenie nepretržitého systému okamžitého hlásenia podozrenia na
ohnisko nálezu vírusu vtáčej chrípky na príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva:
- Do Národnej pandemickej komisie zriadenej Úradom verejného zdravotníctva SR
boli delegovaní štyria zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR
a aj riaditeľ Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene, ktorý je referenčným
laboratóriom pre vtáčiu chrípku (Národná pandemická komisia sa týmto
materiálom zrušuje a nahrádza ju pandemická komisia vlády SR, ktorej členom je
aj minister pôdohospodárstva). Z lokálneho centra pre kontrolu ochorení budú
informované jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva.
c) Čas na diagnostikovanie vírusu vtáčej chrípky od vyslovenia podozrenia na výskyt
vírusu:
- Štátny veterinárny ústav vo Zvolene diagnostikuje ochorenie do 48 hodín od
vyslovenia podozrenia na výskyt vírusu.
d) Informácia o postupe občanov SR v prípade nálezu uhynutých vtákov:
- Štátna veterinárna a potravinová správa SR nežiada od verejnosti, aby sa aktívne
zapájala do vyhľadávania uhynutých vtákov, pretože vtáčia chrípka je infekčné
ochorenie.
- Úzko spolupracuje s poľovníckou organizáciou a ornitologickými spoločnosťami
pri monitoringu vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov.
e) Prijaté preventívne opatrenia:
- Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala podľa § 6 ods. 2 písm. a)
zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov usmernenie pre krajské veterinárne
a potravinové správy, regionálne veterinárne a potravinové správy a organizácie
patriace do jej pôsobnosti, ktorým sa zabezpečí prevencia a ochrana ľudí pred
infekciou vtáčej chrípky v období pred a aj počas jej prepuknutia.
- Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala odporúčanie všetkým
chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej
ochrany v chovoch hydiny v Slovenskej republike.
f) Následné opatrenia:
- Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydá v prípade podozrenia alebo
výskytu vtáčej chrípky mimoriadne opatrenia zabraňujúce šíreniu nákazy podľa
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 310/2003 Z.z. o opatreniach na tlmenie
klasického moru hydiny a platného pohotovostného plánu pre rok 2005.
2. Rizikové skupiny Ministerstva pôdohospodárstva SR
Riziková skupina
inšpektori
regionálnych
štátnych
veterinárnych
a potravinových správ, hraničných inšpekčných staníc,
hygieny a Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene,
súkromní veterinárni lekári
zamestnanci colnej správy a ministerstva vnútra
hraničných priechodov s tretími krajinami
zamestnanci hydinárskych bitúnkov a spracovateľských
podnikov hydiny
farmári a ošetrovatelia hydiny
zamestnanci asanačných podnikov

Počet

