
Príloha č.1 (Odborné usmernenie o vykonávaní surveillance chrípky a chrípke podobných 

akútnych respiračných ochorení č. 9534/2001) 

Definícia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení (CHPO): infekčné 

ochorenie s náhlym začiatkom, teplotou vyššou ako 38°C, s prítomnosťou aspoň jedného 

z respiračných príznakov, ako sú kašeľ, bolesť hrdla, nádcha a s prítomnosťou aspoň jedného 

z celkových príznakov, ako sú bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť kĺbov, zimnica.  

 

NÁVOD NA ODBER MATERIÁLU NA VIROLOGICKÉ VYŠETRENIE AKÚTNYCH 

RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ 

 

A. Od chorých 

 

1. Odoberať na začiatku akútneho respiračného ochorenia, po vzostupe teploty (do 24 – 48 

hodín od prvých príznakov ochorenia). V neskorších štádiách ochorenia  sa 

pravdepodobnosť izolácie vírusu znižuje. 

2. Odoberaný materiál: bunky epitelu dýchacích ciest získané  nasofaryngeálnym výterom 

alebo výplachom horných a dolných dýchacích ciest.  

3. Odberová súprava: 2 sterilné vatové tampóny, skúmavka so zmrazeným odberovým 

médiom a sprievodný lístok. 

4. 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: 

 

1. Zmrazené médium v skúmavke nechať rozmraziť. 

2. Odber robiť za sterilných podmienok. 

3. Výter je najvhodnejšie robiť ráno nalačno, bez predchádzajúceho použitia kloktadiel, 

zubnej pasty alebo iných dezinficiencií. 

4. Pacient pred výterom zakašle. Prvým vatovým tampónom zotrieť razantne krúživým 

pohybom podnebné oblúky bez dotyku mandlí. Druhým vatovým tampónom vytrieť 

sliznicu zadnej časti nosnej klenby cez obe nosné dierky. 

5. 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. 

6. Skúmavku označiť menom a dátumom narodenia pacienta a uložiť do chladničky pri teplote 

+4oC. 

7. Skúmavku s odobratou vzorkou  zaslať do virologického laboratória čo najskôr po odbere. 

Prepravovať  pri teplote +4oC, najvhodnejšie uložiť ju do termoboxu s ľadom, 

nezmrazovať. 

8. 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. 

9. Po zabezpečení transportu oznámiť  spádovému virologickému laboratóriu prísun vzorky. 

 

 

 

 



Úrad verejného zdravotníctva   

Slovenskej republiky  

  

Trnavská cesta 52  

P.O.BOX 45  

826 45 Bratislava  

  

Odbor lekárskej mikrobiológie        

Národné referenčné centrum pre chrípku (CH)                               
  

Tel: +421 2 49 284 275/431  
E-mail: influlab@uvzsr.sk, edita.staronova@uvzsr.sk  
  

Žiadanka na vyšetrenie vzorky  

Žiadateľ:  

Kód lekára  

Názov organizácie:     

Kód Poskytovateľa ZS  

Ulica/PSČ/mesto:   

Tel./mail:    

  

Meno, priezvisko pacienta:   

Rodné číslo:   

Adresa pacienta (trvalé bydlisko)  

Adresa pacienta (prechodné bydlisko)  

Adresa pobytu  

Mobilné telefónne číslo  

Diagnóza:   

Druh primárnej vzorky:   

Dátum a čas odberu primárnej 

vzorky:  

 

Požadované vyšetrenie v NRC:   

Dátum odoslania do NRC:   

  



Očkovanie proti chrípke:    

áno/nie    dátum:  
Názov vakcíny:  

Klinické príznaky (prosím 

označte):    
☐   teplota nad 38°C 

☐   kašeľ 

☐   malátnosť 

☐   nádcha    

☐   bolesti hlavy 

☐   bolesti kĺbov a svalov 

☐   iné: ............................bolesť hrdla....................................................... 

Výskyt podobného ochorenia 

(rodina, pracovisko, škola):    
áno/nie   
 ................................................................................................ 

Doterajšia terapia antivirotikami:  
  

  

Poznámka    

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

Pečiatka, podpis žiadateľa:        ……………………………………………  
  

Dátum  a čas príjmu do NRC pre CH:  
  

  

V prípade izolátu číslo vzorky žiadateľa:   
  

  

Laboratórne číslo vzorky NRC pre CH  
  

  

 

 

 

 

 

Upozornenie, všetky vyššie stanovené údaje sú povinné a sú 

nevyhnutné pre rýchle spracovanie vzorky, a stanovenie 

epidemiologickej anamnézy 
 

 

 

 

 

 

 

 


