ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bratislava, 12. 5. 2004
Číslo: HH/3534/04/SE

Odborné usmernenie, ktorým sa ustanovujú prenosné ochorenia, ktoré majú byť
zahrnuté do siete pre surveillance a kontrolu prenosných ochorení Európskeho
spoločenstva
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 20
ods.3 písm. h) a r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov vydáva toto
odborné usmernenie:
Čl 1.
Prenosné ochorenia, ktoré majú byť zahrnuté do siete pre surveillance (epidemiologický
dohľad) a kontrolu prenosných ochorení Európskeho spoločenstva (ďalej len Spoločenstva) sa
určujú v súlade s rozhodnutiami Európskej komisie1,2 za účelom zjednotenia postupu pri
predchádzaní vzniku a šíreniu infekčných ochorení na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Čl.2.
Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady3 má byť na úrovni Spoločenstva za pomoci
Komisie vybudovaná sieť na prehĺbenie spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi, s
cieľom skvalitniť prevenciu a kontrolu prenosných ochorení špecifikovaných v prílohe k
tomuto nariadeniu. Sieť sa má používať na dohľad nad týmito ochoreniami a na zavedenie
systému včasného varovania a reagovania. Rozhodnutia Komisie uvedené v odseku 1
vychádzajú z tohto rozhodnutia.
Čl.3.
Prenosné ochorenia a špeciálne zdravotné problematiky, ktoré majú byť pokryté
epidemiologickou surveillance, sú vymenované v prílohe č.1 tohto odborného usmernenia.

1

Rozhodnutie Európskej komisie č. 2000/96/ES z 22. decembra 1999 o prenosných
ochoreniach, ktoré majú byť postupne zahrnuté do siete pre surveillance a kontrolu
prenosných ochorení Spoločenstva
2
Doplňujúce rozhodnutie Európskej komisie č. 2003/542/ES zo 17. júla 2003
3
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998 ktorým sa zriaďuje sieť pre
epidemiologickú surveillance a kontrolu prenosných ochorení

Tie prenosné ochorenia a špeciálne zdravotné problematiky, pre ktoré už bola vytvorená sieť
pre surveillance, sú označené hviezdičkou a členské štáty Komisii nahlásia ich koordinátorov.
Čl.4
Kritériá Komisie pre výber ochorení a špeciálnych zdravotných problematík, ktoré majú byť
zahrnuté do siete pre surveillance Spoločenstva, sú vymenované v prílohe č.2 k tomuto
odbornému usmerneniu.
Čl.5.
Body, ktoré je potrebné uviesť v pracovných postupoch sietí pre surveillance predkladaných
do siete Spoločenstva sú uvedené v prílohe č.3 tohto odborného usmernenia.

Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
Hlavný hygienik SR

Príloha č.1
k odbornému usmerneniu Úradu verejného zdravotníctva SR, číslo: HH/3534/04/SE
PRENOSNÉ OCHORENIA A ŠPECIÁLNE ZDRAVOTNÉ PROBLEMATIKY,
KTORÉ MAJÚ BYŤ ZAHRNUTÉ DO SIETE SPOLOČENSTVA
1. PRE OCHORENIA A ZDRAVOTNÉ PROBLEMATIKY VYMENOVANÉ NIŽŠIE
SA BUDE VYKONÁVAŤ SURVEILLANCE V RÁMCI SIETE SPOLOČENSTVA
ŠTANDARDIZOVANÝM ZBEROM A ANALÝZOU ÚDAJOV SPÔSOBOM,
KTORÝ BUDE STANOVENÝ PRE KAŽDÚ CHOROBU A
KAŽDÚ
ZDRAVOTNÚ PROBLEMATIKU, KEĎ BUDÚ VYTVORENÉ ŠPECIFICKÉ
SIETE SPOLOČENSTVA PRE SURVEILLANCE.
2. OCHORENIA
2.1. Ochorenia preventabilné očkovaním
Diftéria
Infekcie vyvolané Haemophilus influenzae b*
Chrípka*
Osýpky*
Mumps
Pertussis*
Poliomyelitída
Rubeola
Variola
Tetanus
2.2. Ochorenia prenášané pohlavným stykom
Chlamýdiové infekcie
Gonokokové infekcie
HIV infekcia*
Syfilis
2.3. Vírusové hepatitídy
Hepatitída A
Hepatitída B
Hepatitída C
2.4. Ochorenia spôsobené potravinami a vodou a ochorenia environmentálneho pôvodu
Antrax
Botulizmus
Dyzentéria
Kampylobakterióza
Kryptosporidóza
Giardiáza
Infekcia enterohemoragickou E. coli*
Leptospiróza
Listerióza
Salmonelóza*
Toxoplazmóza

Trichinóza
Yersinióza
2.5. Iné ochorenia
2.5.1. Ochorenia prenášané nekonvenčnými agensami
Prenosné spongiformné encefalopatie, variant Creutzfeldt-Jakobovej ochorenia*
2.5.2. Ochorenia šíriace sa vzduchom
Legionelóza*
Meningokoková meningitída*
Pneumokokové infekcie
Tuberkulóza*
2.5.3. Zoonózy (iné ako uvedené v bode 2.4)
Besnota
Brucelóza
Echinokokóza
Q-horúčka
Tularémia
2.5.4. Závažné importované ochorenia
Cholera
Malária
Mor
Vírusové hemoragické horúčky
3. ŠPECIÁLNE ZDRAVOTNÉ PROBLEMATIKY
3.1. Nozokomiálne infekcie
3.2. Antimikrobiálna rezistencia*
Poznámka: tie prenosné ochorenia a špeciálne zdravotné problematiky pre ktoré už bola
vytvorená fungujúca sieť pre surveillance v krajinách EÚ sú označené hviezdičkou.

Príloha č.2
k odbornému usmerneniu Úradu verejného zdravotníctva SR, číslo: HH/3534/04/SE
KRITÉRIÁ PRE VÝBER PRENOSNÝCH OCHORENÍ A ŠPECIÁLNYCH
PROBLEMATÍK, KTORÉ MAJÚ BYŤ ZAHRNUTÉ DO EPIDEMIOLOGICKEJ
SURVEILLANCE V RÁMCI SIETE
1. Ochorenia, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobovať významnú chorobnosť alebo
úmrtnosť na území Spoločenstva, najmä tam, kde si predchádzanie ochoreniam vyžaduje
globálny prístup ku koordinácii.
2. Ochorenia, pri ktorých výmena informácií môže zabezpečiť včasné varovanie pred
ohrozením zdravia verejnosti.
3. Zriedkavé a závažné ochorenia, ktoré by neboli rozpoznané na národnej úrovni a kde by
zber údajov umožňoval vytváranie hypotéz zo širšej základne poznatkov.
4. Ochorenia, pre ktoré sú dostupné účinné preventívne opatrenia prospešné pre ochranu
zdravia.
5. Ochorenia, pre ktoré porovnanie medzi členskými štátmi prispeje k hodnoteniu národných
programov a programu Spoločenstva.

Príloha č.3
k odbornému usmerneniu Úradu verejného zdravotníctva SR číslo:HH/3534/04/SE
BODY, KTORÉ JE POTREBNÉ UVIESŤ V PRACOVNÝCH POSTUPOCH SIETÍ
PRE SURVEILLANCE PREDKLADANÝCH DO SIETE SPOLOČENSTVA.
1. Koordinačná štruktúra a proces rozhodovania.
2. Administrácia riadenia projektu a dohľad.
3. Definícia prípadov ochorení a druh údajov, ktoré sa majú zbierať.
4. Manažment údajov a ich ochrana, vrátane prístupu k údajom a ich dôvernosti
4. Spôsoby, akými sa údaje upravia, aby boli porovnateľné a zlučiteľné (požiadavky na
kvalitu a validitu údajov).
6. Príslušné technické prostriedky a postupy, ktorými sa majú údaje rozširovať a analyzovať
na úrovni spoločenstva (rozširovanie údajov a oznamovanie).
7. Navrhované aktivity týkajúce sa zdravia verejnosti, postupy na kontrolu infekcií a
laboratórne postupy.

