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Napriek všeobecnému dojmu, že existuje súvislosť medzi migráciou a dovozom infekčných ochorení, medzi nimi nie je priama väzba. 
Utečenci a migranti sú vystavení predovšetkým infekčným a neinfekčným chorobám, ktoré sú bežné aj v Európe a to nezávisle od sťa-
hovania (1). Vo väčšine krajín sa vyšetrenia upravujú podľa epidemiologickej situácie krajiny pôvodu migrantov. Spôsob zabezpečenia 
zdravotnej starostlivosti ovplyvňuje aj množstvo migrantov a ekonomické možnosti prijímajúcej krajiny. Migranti v SR sa podrobujú 
skríningovému vyšetreniu podľa trasy cesty a krajiny pôvodu. Rozsah zdravotnej starostlivosti závisí od zdravotného stavu osoby a úhrada 
od statusu migranta. U detí, pokiaľ nemajú očkovací preukaz, sa vykonáva povinné očkovanie. 
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Migration and public health in the Slovak Republic

In spite of the general impression that there exists a link between migration and import of infectious diseases, there is no such a straight 
link. Refugees and migrants are exposed to mainly infectious and non-infectious diseases which are commonly present in Europe, and 
that is regardless of movement of people. In most countries, medical examinations are being adjusted as to the land of origin of migrants. 
Mode of provision of health care is also determined by the number of migrants and economic capability of the receiving country. In the 
Slovak Republic, migrants undergo a screening or check-up dependent on the route taken and the country of origin. Scale of provided 
care is then determined by the medical condition of the migrant and reimbursement on the status of the migrant. In case of children 
who do not have vaccination card, a mandatory vaccination is carried out.
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Krajiny EÚ čelia čoraz silnejšej vlne migrácie 
z krajín Afriky, Ázie, ale aj z Južnej Ameriky. Na 
území EÚ sa preto musíme pripraviť na výskyt 
ochorení, ktoré si migranti so sebou prinesú zo 
svojej krajiny pôvodu, prípadne z trasy svojho 
presunu. ECDC zistilo veľký rozdiel medzi kraji-
nami EÚ v systéme skríningových vyšetrení mig-
rantov, rozsahu aj dôrazu na objektivizáciu vyše-
trení (2). Niektoré krajiny sa uspokoja skríningom 
vo forme dotazníka, iné majú zoznam povinných 
vyšetrení pre všetkých migrantov. Vo väčšine kra-
jín sa vyšetrenia upravujú podľa epidemiologic-
kej situácie krajiny pôvodu migrantov. Niektoré 
krajiny odporúčajú prichádzajúcim deťom svoju 
obvyklú vakcináciu na dobrovoľnej báze, iné 
vakcinujú priamo v táboroch. Federálne krajiny 
ako Taliansko či Španielsko majú rôzne prístupy 
k zdravotnej starostlivosti o migrantov podľa rôz-
nych oblastí/krajín a ich systému zdravotníctva 
či kompetencií voči migrantom. Krajiny južnej 
Európy majú záchytné tábory preplnené a majú 
personálne aj materiálne problémy v zabezpe-
čovaní potrebného skríningu. 

Silnejúce migračné toky do krajín EÚ vyvolá-
vajú potrebu zjednotenia základných postupov, 
úlohou ktorých je ochrana verejného zdravia 
súvisiaca s migráciou v rámci zdravotnej politiky 
WHO European Health 2020. V rámci prístupu 

k zdravotnej starostlivosti Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO) podporuje stratégiu posky-
tovania zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na 
právny štatút migrantov. Tak ako rýchly prístup 
k zdravotnej starostlivosti môže viesť k vylie-
čeniu, tak isto môže zabrániť šíreniu chorôb. 
Je v záujme oboch, migrantov aj prijímajúcej 
krajiny, aby sa zabezpečilo, že stála populácia nie 
je zbytočne vystavená dovozu infekčných agen-
sov. WHO v súlade s uznesením číslo WHA 61.17 
o zdraví migrantov, schváleným 61. Svetovým 
zdravotníckym zhromaždením v roku 2008, pod-
poruje stratégiu poskytovania služieb zdravot-
nej starostlivosti migrantom a utečencom bez 
ohľadu na ich právne postavenie, ako súčasť 
všeobecného zdravotného poistenia. Odporúča 
sa identifikácia zdravotných problémov u ute-
čencov a migrantov na miestach vstupu krátko 
po ich príchode, vrátane správnej diagnostiky 
a liečby. Potrebná zdravotná starostlivosť mu-
sí byť zabezpečená prednostne pre špecificky 
zraniteľné skupiny obyvateľstva (deti, tehotné 
ženy, starší ľudia). Povinný skríning odrádza mi-
grantov žiadať o lekársku prehliadku a ohro-
zuje identifikáciu vysokorizikových pacien- 
tov. Výsledky skríningu nesmú byť použité ako 
dôvod alebo oprávnenie na vyhostenie utečen-
ca alebo migranta z krajiny. Výsledok vyšetrení 

vypovedá, či je osoba schopná pobytu v tábore 
alebo mieste pobytu, alebo je nebezpečná pre 
zdravie svoje, alebo iných osôb v okolí. Zároveň 
odhaľuje možné obete násilia a mučenia, zabez-
pečuje ochranu verejného zdravia a určuje, či je 
nejaká zdravotná príčina, aby zadržaná osoba 
bola postavená pod špeciálnu kontrolu alebo 
obmedzenia.

Hlavné zdravotné problémy, ktoré postihujú 
migrantov v súčasnej migračnej vlne v Európe 
sú náhodné zranenia, podchladenie, popále-
niny, kardiovaskulárne príhody, komplikácie 
súvisiace s tehotenstvom a pôrodom, diabetes 
a hypertenzia, riziká spojené s pohybom obyva-
teľstva – psychosociálne poruchy, reprodukčné 
zdravotné problémy, vyššia úmrtnosť novoro-
dencov, užívanie drog, poruchy výživy a násilie 
(1). Zásadný význam pre chronické stavy má 
prerušenie kontinuálnej liečby, deti sú náchylné 
k akútnym infekciám, ako sú infekcie dýchacích 
ciest a hnačky, nedostatok hygieny môže viesť 
ku kožným infekciám ako svrab, zavšivavenie prí-
padne kožná leishmanióza. Podľa krajiny pôvodu 
migrantov odporúča ECDC myslieť na klasické 
infekčné ochorenia ako sú tuberkulóza, HIV/
AIDS, hepatitída, osýpky a rubeola, Chagasova 
choroba, ale aj ochorenia prenosné potravinami 
a vodou bežné, ale aj zriedkavé, ako je polio-
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myelitída (Sýria, Ukrajina), ochorenia prenášané 
vektormi v oblasti Stredozemného mora, ako je 
leishmanióza s ohniskami (Sýria), malária (Kongo). 
Opačne, pre agensy ako sú Ebola, Marburg 
a Lassa vírusy alebo Blízkovýchodný respiračný 
syndróm (MERS) je riziko veľmi nízke. Skúsenosti 
ukázali, že pokiaľ dôjde k ich importu, týka sa 
viac pravidelných cestujúcich, turistov alebo 
pracovníkov v zdravotníctve, než utečencov 
alebo migrantov (2).

Obyvateľom Slovenska môžu hroziť zdravot-
né riziká najmä z hľadiska možného šírenia in-
fekčných ochorení. V krajinách s teplou klímou sa 
u domorodého obyvateľstva napr. nepozoruje 
záškrt (diftéria) dýchacích ciest, lebo s výnimkou 
dojčiat má celá populácia vysoký stupeň imunity 
získanej rýchlo sa šíriacou difterickou nákazou 
kože, ktorá sa obvykle ani nediagnostikuje. Kožné 
prípady záškrtu boli nedávno diagnostikované 
v Dánsku a vo Švajčiarsku u migrantov, ktorí pri-
šli z Eritrey a Somálska. U migrantov je častým 
problémom dopátrať sa k dokladu o očkovaní, 
resp. nevedia povedať proti ktorým ochoreniam 
boli v minulosti očkovaní. Pre krajiny v oblastiach 
trópov a subtrópov je typické široké spektrum 
infekčných chorôb. Okrem ochorení, ktoré sa 
vyskytujú v miernom pásme, sa tu vyskytujú aj 
špecifické tropické choroby (napr. kožná leish- 
manióza, tropické mykózy, parazitárne ocho-
renia). Nezriedka bývajú u migrantov súčasné 
infekcie viacerými druhmi infekčných agensov, 
hlavne parazitov (tzv. polyparazitizmus). 

Slovensko nepatrí k tradičným cieľovým kra-
jinám migrantov a má spomedzi krajín Európskej 
únie šiesty najnižší podiel cudzincov (3). V rámci 
Európy z celkového počtu 13,1 mil. migrantov 
boli obyvatelia inej krajiny EÚ a zvyšných 20,4 
milióna boli štátni príslušníci štátov mimo Únie. 
Medzi migrantmi z tretích krajín žijúcich v niek-
torej z krajín EÚ majú najväčšie zastúpenie ob-
čania Turecka (1,98 mil.), Maroka (1,38 mil.) a Číny 
(0,72 mil.). Migranti tvoria 7 % celkovej populácie 
členských krajín EÚ, pričom viac ako dve tre- 
tiny migrantov v EÚ žije v piatich krajinách EÚ: 
v Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii, Taliansku 
a vo Francúzsku. V roku 2015 žilo na Slovensku 
legálne 81 211 cudzincov (4) (obrázok 1), čo pred-
stavuje cca 1,37 % populácie, pričom 2/3 bolo 
z krajín EÚ. Z krajín mimo EÚ najčastejšie krajiny 
pôvodu sú Ukrajina, Srbsko, Rusko, Vietnam, Čína, 
Turecko, Sýria. 

Bez dokladov sme v roku 2015 zaznamena-
li 2 095 migrantov, z toho 139 podalo žiadosť 
o azyl (krajiny pôvodu: Sýria, Irak, Afganistan, 
Kosovo, Bangladéš, Somálsko, Gruzínsko, 
Ukrajina, ... ), 373 dostalo odopretie vstupu, 355 

podstúpilo readmisiu a vyhostených bolo 692 
osôb (4) (obrázok 2).

Slovensko patrí medzi krajiny s veľmi dobre 
vybudovaným systémom záchytu prenosných 
ochorení a nateraz patrí medzi krajiny s menším 
migračným tlakom. Do pôsobnosti ministerstva 
vnútra patrí Migračný úrad SR aj iné špecifické 
útvary pre zadržaných migrantov. Zdravotná 
starostlivosť žiadateľov o azyl a ich očkovanie je 
v kompetencii Ministerstva vnútra SR. Migranti 
v SR sa podrobujú skríningovému vyšetreniu 
podľa trasy cesty a krajiny pôvodu. Žiadatelia 
o azyl sa v rámci azylovej procedúry dostávajú 
do záchytného tábora, kde obvykle strávia 
približne 1 mesiac v uzavretom režime. Žiadateľ 
je povinný absolvovať zdravotnú prehliadku 
a základné zdravotné vyšetrenia. U detí, pokiaľ 
nemajú očkovací preukaz, sa vykonáva povinné 
očkovanie. Pri lekárskom vyšetrení sa postupuje 
v zmysle Výnosu č 38. Ministerstva zdravotníc-

tva Slovenskej republiky vydaného v roku 2011, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní 
lekárskeho posudku, že štátny príslušník tretej 
krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné 
zdravie a zoznam chorôb ohrozujúcich verejné 
zdravie, a v zmysle vyhlášky MZ SR č. 585/2008, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii 
a kontrole prenosných ochorení. Proti detskej 
obrne a  osýpkam sa očkujú deti žiadateľov 
o udelenie azylu, deti azylantov, deti v azylo-
vých zariadeniach a deti v detských domovoch 
pre maloletých bez sprievodu, ktoré na území 
Slovenskej republiky nesprevádza ich zákonný 
zástupca a ktoré nemajú záznam o platnom oč-
kovaní. Do skríningu v SR patrí základné lekárske 
vyšetrenie − podľa krajiny pôvodu a trasy cesty 
(žltačka, horúčky, malária, GIT problémy, kožné 
defekty, ...); laboratórne parametre: napr. KO, 
glykémia, kreatinín, bilirubín, GMT, ALT, FW, VHB, 
HCV, BWR, moč chem., RTG hrudníka; kontrola 

Obrázok 1. Počet platných pobytov pre štátnych príslušníkov tretích krajín k 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015  
podľa druhu pobytu

Obrázok 2. Vývoj jednotlivých ukazovateľov nelegálnej migrácie na území SR na mesačnej báze za 
obdobie: január 2014 až december 2015
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vývoja u detí a tehotných; kontrola vakcinácie; 
skríning obetí násilia a obchodovania – STD. 
Zdravotný stav cudzincov na teritóriu SR doteraz 
nepredstavoval bezprostredné riziko rozširova-
nia infekčných chorôb. V súvislosti s migrantmi je 
dôležité pozorne monitorovať aktuálnu situáciu 
a jej vývoj. Ako ukážku nášho sledovania uvá-
dzame graf výskytu infekčných ochorení v za-
riadení pre nelegálnych migrantov (obrázok 3)  
a v zariadení pre žiadateľov o azyl (obrázok 4).

Okrem sledovania ochorení u migrantov 
rezort MV SR sleduje aj chorobnosť príslušníkov 
policajného a hasičského zboru, ktorí vstupujú 
do kontaktu s migrantmi ako prví. V súvislosti 
s výkonom služby sú príslušníci PZ a zamest-
nanci v migračných táboroch vystavení rôznym 
rizikovým faktorom. Z biologických môžeme 
spomenúť pľúcnu formu TBC u  migrantov, 
vírusovú hepatitídu typu A či B, HIV pozitivitu, 
syfilis, svrab, dyzentériu, rôzne parazitózy. Na 
ochranu svojich príslušníkov vynakladá rezort 
značné finančné prostriedky na očkovanie pro-

ti hepatitíde A a B a proti kliešťovej encefalití-
de. Vďaka očkovaniu a používaniu osobných 
ochranných pracovných prostriedkov sa nám 
podarilo vylúčiť tieto ochorenia ako príčinu cho-
roby z výkonu služby. 

Rýchlo a efektívne reagovať na príchod veľ-
kých skupín ľudí zo zahraničia vyžaduje efektív-
nu koordináciu a spoluprácu medzi krajinami 
a vo vnútri krajín, ako aj medzi jednotlivými 
sektormi. Pripravenosť zdravotníckeho systému 
je potrebné zabezpečiť tvorbou adekvátnych 
kapacít krajiny v stredne a dlhodobom časovom 
horizonte, ktorá si vyžiada epidemiologické úda-
je a migračnú inteligenciu, starostlivé plánova-
nie, školenia a predovšetkým dodržiavanie zásad 
ľudských práv a definovaním pohotovostných 
scenárov, ktoré zlepšia koordináciu medzi po-
četnými zúčastnenými zložkami pri potenciálne 
veľkom príleve migrantov do krajiny a pomôžu 
vyhnúť sa narušeniu zdravotného systému (1). 
V rámci implementácie politiky Zdravie 2020 pre 
WHO/EURO región sa kladie dôraz na pružnosť 

odpovede zdravotných systémov na nové výzvy 
pri ochrane verejného zdravia, rozloženie mig-
račnej záťaže medzi krajiny EÚ, zabezpečenie 
prístupu k zdravotnej starostlivosti, imunizáciu, 
prípravu zdravotníkov na „zabudnuté“ ochorenia 
a kontrolu TBC, HIV, parazitóz. 

Kvalitná starostlivosť pre skupiny migrantov 
nemôže byť zabezpečená len zdravotníckymi 
systémami. Sociálne determinanty zdravia akými 
sú vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne zabez-
pečenie a bývanie, majú významný vplyv na 
zdravie migrantov. Úlohou pre celú spoločnosť 
je zabezpečiť prístup zraniteľných skupín, ako sú 
malé deti, k akútnej starostlivosti pri bežných aj 
vážnych stavoch, zdravotnícki pracovníci by sa 
mali učiť rozpoznať a liečiť prenosné choroby, 
s ktorými sa bežne nestretávajú a posilniť svoju 
pripravenosť na komunikáciu s cudzincami, ktorí 
hovoria rôznymi jazykmi a pochádzajú z rôz-
nych kultúrnych prostredí (prostredníctvom 
tlmočníckych služieb alebo iných prostriedkov). 
Prenos chorôb do populácie hostiteľskej krajiny, 
ktorým je možné predchádzať očkovaním, je 
rovnako tak pravdepodobný pri návrate obyva-
teľa danej krajiny z dovolenky, ako po príchode 
migranta z krajiny jeho pôvodu. Náležitý prístup 
k očkovaniu má mimoriadny význam a je jed-
ným z cieľov Európskeho vakcinačného plánu 
2015 − 2020. Plán navrhuje, aby všetky krajiny 
v regióne venovali osobitnú pozornosť a zais-
tili voliteľnosť a prístup prisťahovalcom, me-
dzinárodným cestujúcim a marginalizovaným 
skupinám obyvateľstva k vhodným očkovacím 
službám a informáciám. 

Na európskej úrovni nie je stanovená jed-
notná očkovacia stratégia pre deti migrantov. 
Väčšina krajín sa rozhoduje sama, akú stratégiu 
očkovania migrantov zvolí. Doteraz nie je k dis-
pozícii oficiálna správa na európskej úrovni, ktorá 
by informovala o prehľade očkovaní momentál-
ne prichádzajúcich migrantov do jednotlivých 
krajín. Európske centrum pre prevenciu a kont-
rolu ochorení (ECDC) vydalo správu k zabezpe-
čeniu zdravotnej starostlivosti o migrantov, kde 
odporúča, aké preventívne opatrenia by mali byť 
vykonávané v prijímacích centrách alebo zaria-
deniach, kde sa tieto osoby nachádzajú. V prijí-
macích centrách, ktoré registrujú migrantov sa 
odporúča prvotné zhodnotenie zdravotného 
stavu, prípadne skríning a prvotné očkovanie. 
Očkovanie by sa v prípade chýbajúceho očko-
vania malo vykonávať podľa národných očko-
vacích programov. Ak osoby podstúpili určité 
očkovanie, má sa ďalšie očkovanie realizovať tiež 
v súlade s platnými národnými imunizačnými 
programami. Keď uvážime, že momentálne pri-

Obrázok 3. Výskyt infekčných ochorení v záchytnom tábore v Humennom v rokoch 2009 – 2015

Obrázok 4. Výskyt infekčných ochorení v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach 
v rokoch 2010 – 2015
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chádzajúci migranti vo väčšine prípadov nemajú 
k dispozícii údaje o očkovaní, mali by sa všetci 
očkovať podľa platných národných imunizač-
ných programov. ECDC odporúča zvážiť očko-
vanie migrantov proti infekčným ochoreniam 
preventabilných očkovaním ako osýpky, diftéria, 
čierny kašeľ, poliomyelitída, meningokokové in-
fekcie, varicella, chrípka, vírusová hepatitída typu 
A alebo brušný týfus. Toto sú najčastejšie očko-
vaním preventabilné ochorenia, ktoré sa môžu 
rýchlo šíriť a spôsobovať epidémie na miestach 
s vyšším počtom osôb. Ďalej by krajiny mali mať 
dostatok prostriedkov proti všiam a svrabu.

Slovenská legislatíva nestanovuje očkovaciu 
stratégiu migrantov, preto na základe odporúča-
ní ECDC, Národného imunizačného programu 
v SR a s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú 
situáciu ÚVZ SR (metodické usmernenie ÚVZ SR 
č.p. OE/8169/2015 zo dňa 5. 10. 2015) odporúča 
očkovať deti migrantov, ktoré neboli očkované 
a sú vo veku 2 – 15 rokov, nasledovne:

Očkovanie detí migrantov  
od 2 rokov do 3 rokov

Očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis, 
poliomyelitíde, vírusovej hepatitíde typu B 
a hemofilovým invazívnym nákazám 

INFANRIX Hexa – 3 dávky základného očko-
vania, odstup medzi 1. a 2. dávkou je 6 týždňov, 
medzi 2. a 3. dávkou 6 mesiacov

Očkovanie proti pneumokokovým 
invazívnym ochoreniam 

PNEUMO 23 alebo Prevenar 13 alebo 
SYNFLORIX – 1 dávka základného očkovania 

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu 
a rubeole 

PRIORIX alebo M-M-RVAXPRO – 1 dávka zá-
kladného očkovania ihneď po príchode

Očkovanie proti tuberkulóze 
BCG Vaccine alebo BCG Bulbio − očkovať po 

Mantoux negatívnom teste ihneď po príchode 
1 dávka intradermálne 

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A 
HAVRIX Junior alebo VAQTA Junior – očkovať 

ihneď pri príchode 1 dávkou, preočkovať mini-
málne o 6 a maximálne o 18 mesiacov

Očkovanie proti chrípke
VAXIGRIP Junior – očkovať 1 dávkou, naj-

vhodnejšie v októbri a novembri, možno očko-
vať aj v čase zvýšenej aktivity chrípky. 

Očkovanie detí migrantov  
od 3 rokov do 6 rokov

Očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis 
a poliomyelitíde

Infanrix Polio – 3 dávky základného očko-
vania, odstup medzi 1. a 2. dávkou je 6 týždňov, 
medzi 2. a 3. dávkou 6 mesiacov 

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole
PRIORIX alebo M-M-RVAXPRO – 1 dávka zá-

kladného očkovania ihneď po príchode

Očkovanie proti tuberkulóze 
BCG Vaccine alebo BCG Bulbio − očkovať po 

Mantoux negatívnom teste ihneď po príchode 
1 dávka intradermálne 

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A 
HAVRIX Junior alebo VAQTA Junior – očkovať 

ihneď pri príchode 1 dávkou, preočkovať mini-
málne o 6 a maximálne o 18 mesiacov

Očkovanie proti chrípke
VAXIGRIP alebo INFLUVAC alebo FLUARIX 

– očkovať 1 dávkou, najvhodnejšie v októbri 
a novembri, možno očkovať aj v čase zvýšenej 
aktivity chrípky. 

Očkovanie detí migrantov  
od 6 rokov do 15 rokov

Očkovanie proti diftérii, tetanu, pertussis 
a poliomyelitíde

BOOSTRIX POLIO – 3 dávky základného oč-
kovania, odstup medzi 1. a 2. dávkou je 6 týžd-
ňov, medzi 2. a 3. dávkou 6 mesiacov 

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole
PRIORIX alebo M-M-RVAXPRO – 1 dávka zá-

kladného očkovania ihneď po príchode

Očkovanie proti tuberkulóze 
BCG Vaccine SSI alebo BCG Bulbio − očkovať 

po Mantoux negatívnom teste ihneď po prí-
chode – 1 dávka intradermálne 

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A 
HAVRIX Junior alebo VAQTA Junior – očkovať 

ihneď pri príchode 1 dávkou, preočkovať mini-
málne o 6 a maximálne o 18 mesiacov

Očkovanie proti chrípke
VAXIGRIP alebo INFLUVAC alebo FLUARIX 

– očkovať 1 dávkou, najvhodnejšie v októbri 
a novembri, možno očkovať aj v čase zvýšenej 
aktivity chrípky. 

Uvedené postupy očkovania majú odpo- 
rúčací charakter, aby sa zabezpečila flexibilita pri 
prípadnej potrebe ich zmien. 

Závery
Spôsob skríningu prenosných ochorení 

u migrantov sa v rámci EÚ líši v závislosti od 
systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
množstva migrantov, ekonomických možnos-
tí krajiny, ale aj od krajiny pôvodu migrantov. 
Výsledky skríningu v  SR preukazujú dobrú 
kontrolu chorôb u  migrantov a  potvrdzujú 
efektivitu nášho postupu. Preto môžeme zhod-
notiť opatrenia na ochranu zdravia vykonávané 
rezortom MV SR za úspešné. Silnejúca migrácia, 
ale aj pokles preočkovanosti našej populácie 
upozorňujú, že vo svojom úsilí nemôžeme poľa-
vovať a zdravotnícki pracovníci by sa mali učiť 
rozpoznať a liečiť prenosné choroby, s ktorými 
sa bežne nestretávajú.
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