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Starnutie populStarnutie populááciecie

Od roku 1960 sa absolOd roku 1960 sa absolúútny potny poččet osôb et osôb 
nad 65 rokov zdvojnnad 65 rokov zdvojnáásobilsobil

v roku 2000 mal kav roku 2000 mal kažždý 6. obdý 6. obččan Ean EÚÚ nad nad 
65 rokov65 rokov

v roku 2020 to bude kav roku 2020 to bude kažždý 4. obdý 4. obččanan

v roku 2050 to bude kav roku 2050 to bude kažždý 3. obdý 3. obččanan

18 th Seminar of CEIES: Active ageing statistics. European Communities, 2002



Slovensko v roku 2005Slovensko v roku 2005



AktAktíívne starnutie vne starnutie ––
program Eurprogram Euróópskej komisiepskej komisie

predpredĺžĺženie ekonomickej aktivityenie ekonomickej aktivity

skrskráátitiťť obdobie obdobie „„disabilitydisability““ predchpredcháádzajdzajúúce ce 
úúmrtiu pacientamrtiu pacienta

ččo najdlho najdlhššie udrie udržžanie dobranie dobréého ho 
zdravotnzdravotnéého stavuho stavu

prevencia ochorenprevencia ochoreníí a ich komplika ich komplikááciciíí
18 th Seminar of CEIES: Active ageing statistics. European Communities, 2002



VakcinVakcináácia predstavuje cia predstavuje 
jeden z ekonomicky jeden z ekonomicky 

najvýhodnejnajvýhodnejšíších nch náástrojov strojov 
prevencieprevencie



Cena za intervenciu v USACena za intervenciu v USA
intervenciaintervencia

ooččkovanie rizikových kovanie rizikových 
chrchríípkovou vakcpkovou vakcíínounou
neonatneonatáálnalna JISJIS

mamografiamamografia

hrhráádza proti 100 dza proti 100 
roroččnej vodenej vode

cena za cena za 
zachrzachráánennenéého ho žživotaivota

570 570 $$

5.700 5.700 $$

62.000 62.000 $$

5.500.000 5.500.000 $$



OOččkovanie vo vykovanie vo vyššššom vekuom veku

tetanus tetanus 
len 30% osôb nad 70 rokov mlen 30% osôb nad 70 rokov máá protilprotiláátkytky
viac ako 1/3 prviac ako 1/3 príípadov je u osôb nad 60 rokovpadov je u osôb nad 60 rokov
1010--15 rokov15 rokov

chrchríípkapka
pneumpneumóóniania
varicellavaricella -- herpes herpes zosterzoster (?)(?)



OOččkovanie v kovanie v predpandemickompredpandemickom
obdobobdobíí

Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike 23.11.2



Zdroj: Štatistický úrad SR 

PoPoččet et úúmrtmrtíí na influenzu a pneumna influenzu a pneumóóniu v niu v 
SRSR v roku 2005  v roku 2005  ((1.829 1.829 úúmrtmrtíí) ) 

76 %
10.413 hospitalizácií s J18



ML Jackson et al. Clin Infect Dis. 2004;39:1642-1650

Riziko Riziko úúmrtia na pneummrtia na pneumóóniuniu



PneumPneumóónia komplikuje nia komplikuje 
chrchríípkupku



Effects of a large-scale intervention with influenza and 23-valent
pneumococcal vaccines in adults aged 65 years or older: a

prospective study
Brith Christenson, Per Lundbergh, Jonas Hedlund, Åke Örtqvist

THE LANCET Vol 357 March 31, 2001

(100.242)       (159.385)



Christenson et al. Eur Respir J 2004; 23: 363–368

AditAditíívny efekt ovny efekt oččkovania kovania 
PNEMO23 + chrPNEMO23 + chríípkapka

37% redukcia hospitaliz37% redukcia hospitalizááciciíí
35% redukcia 35% redukcia úúmrtnosti umrtnosti užž hospitalizovanýchhospitalizovaných
redukcia poredukcia poččtu dntu dníí v nemocniciv nemocnici

influenza influenza –– 56%56%
pneumpneumóónia nia –– 38%38%
invazinvazíívnevne ochorenia ochorenia –– 48%48%



Christenson et al. Eur Respir J 2004; 23: 363–368

ZnZníížženie poenie poččtu tu úúmrtmrtíí na vna vššetky etky 
prprííččiny, vo viny, vo vššetkých skupinetkých skupináách ch 

nad 65 rokov nad 65 rokov 
oo

37%
Očkovaní:     39,2/1000
Neočkovaní: 61,2/1000



PreoPreoččkovanoskovanosťť 65 ro65 roččných na ných na 
chrchríípku na Slovenskupku na Slovensku

zdroj MZ SR



Predaj PPV23 na SlovenskuPredaj PPV23 na Slovensku

zdroj SanofiPasteur

8400 27620 37757
20200 24047

118 200

 700 000

2001 2002 2003 2004 2005 spolu všetci nad
65 (2006)



CieCieľľ USA do 2010USA do 2010
zaozaoččkovakovaťť 90% osôb nad 65 rokov90% osôb nad 65 rokov

chrchríípkapka
pneumokokpneumokok

zatiazatiaľľ dosiahli dosiahli „„lenlen““
60% v PNEUMO2360% v PNEUMO23
70% v FLU70% v FLU



NEJM (1 May 2003) Vol.348; 18: 1737-1746

ZnZníížženie poenie poččtu tu invazinvazíívnychvnych
ochorenochoreníí



BariBariééry ory oččkovaniakovania

najvnajvääččššou bariou bariéérou orou oččkovania dospelých a kovania dospelých a 
starstaršíších je zdravotnch je zdravotníícky pracovncky pracovnííkk

kontrast oproti pediatrom, ktorkontrast oproti pediatrom, ktoríí bojujbojujúú s s 
baribariéérami zo strany pacientarami zo strany pacienta

Arch Intern Med. 2004 Jan 12;164(1):13-6.

J Am Geriatr Soc. 2004 Jan;52(1):25-30.



Influenza - 528,736,717

Pneumokoková vakcína - 58,447,716

15,652

6,398

Hlásené nežiadúce účinky

PoPoččet det dáávok podaných v USA v vok podaných v USA v 
obdobobdobíí 19911991--20012001

3/100.000

10/100.000

MMWR January 24, 2003 / Vol. 52 / No. SS-1



NajNajččastejastejššie hlie hláásensenéé nenežžiadiadúúcece
úúččinky po 2 inky po 2 MldMld ddáávokvok

MMWR January 24, 2003 / Vol. 52 / No. SS-1



ZZááverver
ooččkovanie proti kovanie proti pneumokokompneumokokom je je úúččinninnéé a a 
ekonomicky výhodnekonomicky výhodnéé (hradenie s minim(hradenie s minimáálnym lnym 
doplatkom!!)doplatkom!!)
v kombinv kombináácii s chrcii s chríípkovou vakcpkovou vakcíínou je enou je eššte te 
výhodnejvýhodnejššieie
obe vakcobe vakcííny sny súú bezpebezpeččnnéé
indikindikáácie scie súú jednoduchjednoduchéé a va vššeobecne zneobecne znáámeme
bez bez preskribpreskribččnnééhoho obmedzeniaobmedzenia
legislatlegislatííva na eurva na euróópskej pskej úúrovni rovni 
(uznesenia vl(uznesenia vláády, dy, pandemickýpandemický plpláán, usmernenie n, usmernenie 
MZ SR a hlavných odbornMZ SR a hlavných odbornííkov)kov)
PRAX ??PRAX ??
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