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Cieľ SZO

• Na svetovom zdravotnom zhromaždení 
v roku 2003 bola prijatá rezolúcia 
k prevencii a kontrole chrípky

dosiahnuť zaočkovanosť rizikových 
skupín:

–do roku 2010  na 75% 

• Rezolúciu SZO podporila Európska únia 
a jej členské štáty
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Vývoj zaočkovanosti proti chrípke  v štátoch západnej 
Európy, v USA a Kanade v rokoch 1997, 2002 a 2005



Proporcia očkovaných z populácie SR

1,8% 5,9%
9,5% 10,7% 12,6%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*



Zaočkovanosť starších osôb v SR

*osoby 65 ročné a staršie, **osoby 60 ročné a staršie, ***osoby 59 ročné a staršie 



Zaočkovanosť sezónnou vakcínou u osôb 65 
ročných a starších v EU a v EEA 

v sezóne 2006 – 2007



Postoje zdravotníckych pracovníkov 

k očkovaniu výrazne ovplyvňujú 

zaočkovanosť osôb, ktoré sú v ich 

starostlivosti. 



Najväčšia zaočkovanosť je tam, kde ju 
odporúčajú PL (GP v Holandsku)



Prečo na Slovensku 
poklesla zaočkovanosť 

proti chrípke ?



Už dlho nebola 
vážnejšia epidémia, 

prestali sme mať 
obavy?



Týždenná chorobnosť na ARO a CHPO, SR 
sezóny 2001/02 – 2007/08

2001/02       2002/03        2003/04        2004/05           2005/06         2006/07         2007/08 



Ovplyvňuje cena 
očkovacej látky 
zaočkovanosť?
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To, čo je zadarmo, 
vážime si menej?



• 20% z opýtaných 319 lekárov okresu 
Nové Zámky si myslí :

„Vakcinálne kmene sa nezhodujú s 

epidemickými!“

• Odpoveď : Nie je to pravda. Každý, kto 
chce si nájde argumenty, kto nechce 
očkovať, hľadá výhovorky



Sezóna Vakcinálne kmene Epidemický kmeň
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Dodávka očkovacej látky a čas očkovania 

• 35% z opýtaných 319 lekárov z okresu Nové 
Zámky si myslí, že

„Očkovať je možné len 

v septembri až v novembri !“

• Nesprávny názor, skoršie očkovanie môže 
viesť k slabšej imunite na konci sezóny



September    Október     November    December     Január         Február        Marec

Ochrana po očkovaní

Očkovanie Výskyt chrípkyOčkovanie Výskyt chrípky

Očkovanie príliš skoro !

V čase  neskorej epidémie už klesá hladina protilátok

?Hladina protilátok od 14 dní do 6 mes.



Strach z injekcie 

• 5% z opýtaných 319 lekárov z okresu Nové 
Zámky sa neočkuj, pretože

„Nemám rád injekcie!“

Môže pomôcť ID FLU
• Jednoduché použitie, rýchla aplikácia

• Bezpečná pre zdravotníkov

• Bezbolestná, dobre znášateľná

• Menší objem vakcíny 0,1ml

• Porovnateľná účinnosť s klasickými IM vakcínami



Súbor  319 lekárov okresu NZ

• Boli ste v ostatných 3 rokoch očkovaný proti 
chrípke?

ÁNO – 32,3% (103) NIE – 67,7% (216) 

• Dáte sa zaočkovať v prípade pandémie 
PANDEMICKOU VAKCÍNOU?

ÁNO – 60,8% (194) NIE – 32,3% (103) 

Neviem – 6,9% (22)



Ako dosiahnuť ciele SZO a EÚ do roku 2010 
zaočkovať proti chrípke 75% osôb v riziku?

1. Zintenzívniť úsilie na očkovanie:
rizikových skupín a to najmä 
• senoirov
• chronicky chorých, 
• obyvateľov ÚSS 

2. Hľadať príčiny nízkej zaočkovanosti 
rizikových skupín



3. Sledovať ich zaočkovanosť ako 
jeden z indikátorov kvality 
poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. 

4. Zvážiť zavedenie osobných 
pozvánok na očkovanie.

5. Upozorniť svojich pacientov, že v 

čase hospodárskej krízy sú 

najčastejšie prepúšťané osoby, 

ktoré majú vysokú  PN



Masmediálne kampane

Letáky, plagáty, televízia, rozhlas
vystúpenia mienkotvorných osôb :    
- športovci, 
- herci,  
- politici,
- celebrity,
- kňazi,
- a niekedy
dokonca aj skutočné osobnosti





 Znížim chorobnosť svojich pacientov na chrípku

 Zachovám im práceschopnosť

 Zabránim komplikáciám a úmrtiam najmä u svojich 

starších a chronicky chorých pacientov

 Zvýšim bezpečnosť svojich nezaočkovaných a 

chronicky chorých pacientov vo svojej čakárni v 

čase chrípkovej epidémie

 Znížim svoje pracovné zaťaženie v čase chrípkovej 

sezóne

 Znížim náklady svojej ambulancie ... 

Prečo očkujem svojich pacientov ?
MUDr.P.Lipták



Tri dôvody prečo sa dať očkovať proti 
chrípke

predísť úmrtiu 
v súvislosti s chrípkou

predísť ochoreniu 
s ťažkým priebehom

ochrániť iných ľudí, 
najmä svojich blízkych








