
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SLS 
Tatry 2012 
MUDr. Iveta  Vaverková 

* „Očkovanie (proti chrípke ) – 
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*

*Ochorenia preventabilné očkovaním 

*Očkovanie – Vyhláška 585/2008 Z.z. 

                  – povinné / odporúčané 

                  -  hradené / nehradené 

*Očkovací kalendár pre deti – v SR – legislatívne 
stanovený – aktualizácia každý rok 

*Očkovací kalendár pre dospelých 



*

*Očkovací kalendár pre dospelých  
 

 – povinné   (DiTe) 
 
 _ odporúčané  ( chrípka, pneumokoky,  
VHB, VHA, meningokoky, HPV) 

 
- očkovanie cestovateľov  
 



*Zásady správneho 
očkovania 

*1. individuálny prístup – zhodnotenie OA,AA,TO 
(ev. vek – niektoré práce uvádzajú vhodnosť tzv. split vakcín pre starších 
ľudí pre ich dobrú imunogenitu a menšiu reaktogenitu) 

*2. dodržiavanie absolútnych  a relatívnych 
kontraindikácií                                                 
( alergická reakcia na vajce, kuraciu bielkovinu, formaldehyd, thiomersal, 
gentamycin) 

*3.dôsledné oboznámenie sa so  „Súhrnom 
charakteristických vlastností lieku“ (SPC) a 
dodržiavanie pokynov od výrobcu 

*4. dodržiavanie správnej očkovacej techniky 



*Technika očkovania 

1. použitie vhodnej vakcíny podľa veku očkovaného s 
dostatočnou expiráciou 

2. dodržanie chladového reťazca pri skladovaní (2 C – 8 C) 
3. optická kontrola obsahu pred podaním, pretrepanie príp. 

zohriatie v ruke ( aplikácia pri izbovej teplote) 
4. vhodné miesto na i.m.  aplikáciu ( m. deltoideus 

nedominantnej ruky), s.c. 
5. dezinfekcia miesta vpichu vhodným dezinfekčným 

prostriedkom ( metóda tzv. suchej ihly) 
6. zdravotný dohľad po dobu 30 minút po očkovaní!!! 
7. dodržiavanie odstupov medzi očkovaním a vhodné 

kombinovanie vakcín 



*Zápis o očkovaní  

*Záznam o očkovaní podľa Vyhlášky 585/2008 v 
zdravotnej dokumentácii: 

1.dátum očkovania 

2.názov a poradie dávky očkovacej látky 

3. výrobca, šarža, dávka, expirácia, spôsob aplikácie 

4.meno lekára, ktorý očkovanie vykonal 

Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre 
ktorý sa očkovanie neuskutočnilo a nežiaduce účinky, 
ak sa u očkovanej osoby vyskytli. 



*Zápis o očkovaní 

*Nežiaduce účinky 

- oznamuje lekár Štátnemu ústavu pre kontrolu 
liečiv (ŠÚKL) a územne príslušnému 
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
na tlačivách: 

„Hlásenie nežiaduceho účinku po očkovaní“  

  príloha č. 4 k vyhláške č. 585/2008 Z.z. 



*Nová legislatíva 

 
*Od 1.12.2011 vstúpili do platnosti: 
* Zákon č. 362/2011  Z.z. o liekoch a 

zdravotníckych pomôckach  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

* Zákon č. 363/2011 Z.z.  o rozsahu a 
podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych 
pomôcok a dietetických potravín na základe 
verejného zdravotného poistenia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 



*Nová legislatíva

*od 1.3.2012 vstúpila do platnosti: 

 

* Vyhláška MZ SR  č. 82/2012 Z.z. o rozsahu 
priameho dodávania humánnych liekov 
zdravotníckym zariadeniam ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na 
veľkodistribúciu humánnych liekov 

 



*Ako teda očkovať ? 

*Spôsob  úhrady vakcíny: 
 

*„ A “  - osobitný spôsob úhrady 

 

*„ AS “ -  osobitný spôsob úhrady a doplatok 

 

* „ S “ – vakcíny s doplatkom ( bez osobitného       
spôsobu úhrady)  „receptové“ 



*Čo to znamená v praxi? 

*„ A „  - povinné očkovanie + vakcíny s čiastočnou 
alebo úplnou úhradou ZP pri splnení IO 

 

- lekár si zaobstará vakcínu v lekárni, cez distribútora 
alebo cez ZP 

- lekár aplikuje vakcínu v ambulancii 

- cena za vakcínu spolu s výkonom sa vykazuje ZP 

- ak nie je aktuálne IO – vakcínu v plnej cene si platí 
pacient priamo v ambulancii 



*„AS“ 

 

- obstaranie vakcíny v lekárni ,cez distribútora 
alebo cez ZP 

- aplikácia vakcíny v ambulancii 

-  cena vakcíny vo výške úhrady ZP sa vykáže ZP 

- doplatok platí pacient priamo v ambulancii  

napr. Boostrix 



*„ S“ – vakcíny s doplatkom tzv. „receptové“ 

 

 

- lekár vypíše recept na vakcínu 

-  pacient si ju na základe receptu v lekárni kúpi 

- lekár aplikuje vakcínu 

- pacient si zaplatí v ambulancii za výkon 
očkovania 



 

*Spôsob úhrady „A“ : 

     tetanus, diftéria, chrípka, pneumokoky, VHA,  

     VHB 

*Spôsob úhrady „AS“ : 

     (tetanus,diftéria)+ pertussis 

*Spôsob úhrady „S“ : 

     chrípka,VHA,VHB, meningokoky,  

     pneumokoky, žltá zimnica, týfus, 



*Príklady 

*Chrípka režim „A“ 
Plnene hradený (24,27), 
hradený podľa IO (25) 
- -lekár kúpi vakcínu v 

lekárni 
- aplikuje vakcínu 
- vyfakturuje ZP cenu 

vakcíny + výkon 
-lekár má možnosť 
dohodnúť si podmienky 
splatnosti s poisťovňou a 
lekárňou 
 

*Chrípka režim „A“ 
Nehradený  ZP 
- -lekár kúpi vakcínu v 

lekárni 
- aplikuje vakcínu 
- pacient zaplatí cenu 

vakcíny a výkonu lekárovi 
- lekár má možnosť 

dohodnúť si podmienky 
splatnosti s lekárňou 

 



*Zoznam dostupných 
vakcín 

*Fluarix (GlaxoSmithKline)- split (štiepená) 
vakcína 

*Influvax (Abbott)- subjednotková vakcína 

*Vaxigrip (Sanofi Pasteur)-split (štiepená) 
vakcína 

*Optaflu (Novartis) 

*IDflu 9ug (Sanofi Pasteur) 

*IDflu 15ug 



*Otázky  



*Otázka č. 1 

*Čo patrí k zásadám správneho očkovania? 

a) Individuálny prístup k očkovanému 

b) Dodržiavanie správnej očkovacej techniky 

c) Dodržiavanie absolútnych a relatívnych 
kontraindikácií 

d) Všetky uvedené 

 



*Čo patrí k zásadám správneho očkovania? 

d) Všetky uvedené 

 



*Otázka č. 2 

*Čo obsahuje „Záznam o očkovaní“ v 
zdravotnej dokumentácii? 

a)názov očkovacej látky, výrobcu, šaržu, spôsob 
aplikácie, meno lekára 
b) dátum očkovania, názov a poradie očkovacej 
látky, výrobcu, šaržu, expiráciu, dávku, spôsob 
aplikácie 
c) dátum očkovania, názov a poradie očkovacej 
látky, výrobcu, šaržu, expiráciu, dávku, spôsob 
aplikácie, meno lekára 
 



*Čo obsahuje „Záznam o očkovaní“ v 
zdravotnej dokumentácii? 

c) dátum očkovania, názov a poradie očkovacej 
látky, výrobcu, šaržu, expiráciu, dávku, spôsob 
aplikácie, meno lekára 

 



*Otázka č. 3 

*Aký typ úhrady podľa zákona (Zoznam liekov  s 

typom úhrada A a AS k 1.9.2012) má vakcína proti 
chrípke? 

a) A 

b) AS 

c) S 



*Aký typ úhrady podľa zákona (Zoznam liekov  s 

typom úhrada A a AS k 1.9.2012) má vakcína proti 
chrípke? 

*a)A 



*Ďakujem za pozornosť 


	„Očkovanie (proti chrípke ) – technika,legislatíva“
	Očkovanie
	Očkovanie
	Zásady správneho očkovania
	Technika očkovania
	Zápis o očkovaní 
	Zápis o očkovaní
	Nová legislatíva
	Nová legislatíva
	Ako teda očkovať ?
	Čo to znamená v praxi?
	Snímka číslo 12
	Snímka číslo 13
	Snímka číslo 14
	Príklady 
	Zoznam dostupných vakcín
	Otázky 
	Otázka č. 1
	Snímka číslo 19
	Otázka č. 2
	Snímka číslo 21
	Otázka č. 3
	Snímka číslo 23
	Ďakujem za pozornosť

