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Očkovanie proti chrípke v sezóne 2015-2016 
(Informácia obsahuje názory MUDr. Petra Liptáka, ktorý za pravdivosť jej obsahu a svoje názory nesie plnú odbornú a právnu zodpovednosť) 

Tento rok sa doviezol iba polovičný počet vakcín ako minulý rok, podľa plánu firiem 150 000 x 
Influvac (Mylan) a 130 000 x Vaxigrip (Sanofi Pasteur). Fluarix sa tento rok nedoviezol. Spolu je to 
280 000 dávok, čo by malo stačiť na zaočkovanie 5% obyvateľstva Slovenska. Plánuje sa, že 5,2 mil. 
obyvateľov SR zostane nezaočkovaných. Štát ani tento rok neuskutočňuje žiadnu očkovaciu  kampaň. 

VšZP - úhrada vakcín podľa kategorizácie – všetci poistenci od 1.10.2015 nasledovne: 

Influvac bez doplatku. Vaxigrip  balený 10x0,5  doplatok 0,06 € na jednu vakcínu, za celé balenie 60 
centov. Vaxigrip balený jednotlivo doplatok 0,82 €. 
Všeobecní lekári v tejto situácii plnia funkciu arbitra záujmov svojich pacientov. 
Do 1.10.2015 boli vakcíny proti chrípke uhrádzané bez doplatku pacienta. Vzhľadom k dlhoročným 
skúsenostiam VšZP by mala predpokladať, že tieto kozmetické doplatky, ktoré boli v kategorizačnej 
komisii s jej podporou schválené od 1.10.2015, budú viesť k obštrukcii v distribúcii štiepenej vakcíny 
Vaxigrip z lekární priamou dodávkou na naše ambulancie. Takéto obmedzenie priamej distribúcie 
vakcín tento rok hrozí ešte výraznejším poklesom účinnej zaočkovanosti predovšetkým chronických 
pacientov a seniorov. Tento postup uprednostňuje u imunokompromitovaných pacientov VŠZP 
menej vhodnú subjednotkovú vakcínu(*), čím diskriminuje starších a chronicky chorých v prístupe k 
potrebnej zdravotnej starostlivosti. Komplikovanie distribúcie vakcín ohrozuje bezpečnosť aj vznikom 
možností narušenia chladového reťazca. Tým, že sa vakcína Influvac použije prednostne na 
imunokompromitovanú populáciu pacientov, zníži sa jej dostupnosť pre mladých a zdravých ľudí.     
Ako obísť obštrukciu VšZP v priamej dodávke vakcín proti chrípke na naše ambulancie? 
(1)Lekár 6 centov za pacienta uhradí z vlastných prostriedkov, uspokojí sa s o 6 centov nižšou platbou 
za očkovanie, vlastne dá pacientovi z VšZP dar 6 centov? (2)Lekáreň vydá vakcínu lekárovi pre 
pacientov VšZP so stratou 6 centov, uspokojí sa u pacientov z VšZP s maržou zníženou o 6 centov. Na 
jedno balenie á 10 vakcín je to - 60 centov? (3)Lekár bude vyberať na ambulancii doplatok 6 centov 
od pacienta, alebo mu vystaví na túto sumu poštovú poukážku s faktúrou? Ťažko nájsť správnu 
možnosť. Asi právne najčistejšie a najjednoduchšie je dať pacientovi VšZP dar (možnosť 1). 
Každý nech si vyberie spôsob ktorý mu najviac vyhovuje, ale každý by mal po svojom obštrukciu 
VšZP prekonať, ale nie tak, že nebude vôbec očkovať! 
Označenie receptov: nie je potrebné nijako označovať. Veková kategória do 12 rokov a nad 59 rokov 
je identifikovaná podľa rodného čísla, chronickí pacienti sú iba tí, ktorých dispenzarizáciu schválila ZP 
a ostatní sú hradení z fondu zdravotnej starostlivosti(FZS). Toto všetko vedia najlepšie identifikovať 
v databáze v ZP. Podľa usmernenia (v prílohe) tohto roku nemáme žiadnu povinnosť recepty 
označovať, netreba písať ani diagnózy chronicky chorých ani označenie „FZS“ u zdravých. 
Vykazovanie: Vykazovanie je zjednotené aj vo VšZP vykazuje sa s dg. Z 25,1 vždy iba jednotný kód 
252b u všetkých zaočkovaných – tak ako je v usmernení. Je to teda pozitívna zmena oproti minulému 
roku, kedy boli dva kódy. Za toto zlepšenie si dovolím VšZP poďakovať. 

Dôvera Vaxigrip + Influvac od 1.10.2015 do 28.2.2016  plná úhrada oboch vakcín pre 

všetkých poistencov. Vykazovanie s dg. Z25,1 a výkon 252b 

Union Vaxigrip + Influvac od 1.1.2015 do 31.12.2015 plná úhrada oboch vakcín pre 

všetkých poistencov. Vykazovanie s dg. Z25,1 a  výkon 252b 
Spracoval Peter Lipták 8.10.2015, upravil Peter Lipták 20. a 27. 11.2015, publikoval Peter Lipták. 
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