Povinné očkovanie
Hexavakcína - šesťzložková vakcína ( vakcína Hexacima, Infanrix Hexa…..)

Očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, žltačke typu B, hemo lu
in uenzae typu B
Základné očkovanie - 3 dávky
1.dávka - tretí mesiac
2.dávka - piaty mesiac
3. dávka - jedenásty mesiac

Očkovanie proti pneumokokom

3 dávky
1.dávka - tretí mesiac
2.dávka - piaty mesiac
3. dávka - jedenásty mesiac
2 druhy vakcín
SYNFLORIX vakcína- ochrana pred 10 najčastejším pôvodcom závažných pneumokokových
ochorení
PREVENAR 13 vakcína - ochrana pred 13 najčastejším pôvodcom závažných pneumokokových
ochorení

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole (vakcína M-M-RvaxPro, Priorix….)
1.dávka - medzi 15-18 mesiacom
2.dávka - v štvrtom roku života ( deti narodené od r. 2016)
2.dávka - v desiatom roku života ( deti narodené do r. 2016)

Očkovanie proti záškrtu, tetanu čiernemu kašľu a detskej obrne - preočkovanie
4. dávka - v piatom roku života ( vakcína Tetraxim, Infanrix Polio….)
5. dávka - v dvanástom roku života ( vakcína Boostrix Polio…)

Dobrovoľné očkovanie.
Očkovanie proti rotavírusovej hnačke - perorálna vakcína( vakcína Rotarix …..)
Pre deti do 6 mesiacov
1. dávka 10 ty týždeň života
2. dávka tretí mesiac života spolu s hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokom
Je možná aj iná očkovacia schéma
Očkovanie hradí zdravotná poisťovňa

Očkovanie proti ovčím kiahňam (vakcína Varivax….)

Očkovanie pre všetky deti aj dospelých ktorí neprekonali ovčie kiahne
Odporučené 2 dávky s odstupom minimálne 2 mesiace. Preočkovanie nebolo stanovené.
Očkovať je možné počas celého roka
Očkovanie hradí pacient

Očkovanie proti žltačke typu A ( vakcína Havrix, Vaqta….)

Očkovanie pre deti aj dospelých. Základne očkovanie pozostáva z 2 dávok s odstupom 6-10
mesiacov. Preočkovanie nebolo stanovené. Očkovať je možné počas celého roka.
Očkovanie hradí pacient.

Očkovanie proti meningokokom
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Meningokoky spôsobujú závažný bakteriálny zápal mozgových blán s rýchlym priebehom.
Najrizikovejšia veková kategória sú deti od 0 do 6 rokov a deti od 13 rokov , dospievajúci až
mladí dospelí. Očkovanie je vhodné aj pre deti vo veku 6 až 13 rokov a tiež pre osoby v dospelom
veku.

Meningokok typ B ( vakcína Bexsero) - najčastejší výskyt v našich zemepisných šírkach
Deti do dvoch rokov života 3 dávky
Deti od dvoch rokov a dospelí 2 dávky
Booster - posilňovacia dávka nebola stanovená.
V rámci zabezpečenia ochrany u detí v najrizikovejšej vekovej kategórii odporúčame začať
očkovanie detí v siedmom mesiaci života, po podaní prvých dvoch dávok očkovania
hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokom.
Očkovanie hradí pacient
Meningokok typ A, C, W, Y ( vakcína Nimenrix)
Od 12 mesiacov 1 dávka
Očkovanie je možné počas celého roka.
Očkovanie hradí pacient.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde ( vakcína FSME)

Pre deti od jedneho roka a dospelých.
Základné očkovanie - 3 dávky
Obvyklá schéma: 2. dávka sa podáva po 1 - 3 mesiacoch po 1. očkovaní a 3. dávka po 5 - 12
mesiacoch po 2. očkovaní.
Zrýchlená imunizačná schéma: 2. dávka sa podáva po 14 dňoch po 1. očkovaní a 3. dávka po 5 12 mesiacoch po 2. očkovaní.
Po 3. dávke má očakávaná ochrana pretrvávať minimálne 3 roky. Aby sa dosiahla imunita pred
začiatkom sezónnej aktivity kliešťov, ktorá je na jar, 1. a 2. dávka sa má prednostne podať v
zimných mesiacoch. Za ideálnych okolností sa má očkovacia schéma ukončiť podaním 3. dávky
očkovacej látky v rovnakej sezóne kliešťov alebo najneskôr pred začiatkom nasledujúcej sezóny
kliešťov
Posilňovacie dávky:
Prvá posilňovacia dávka sa má podať po 3 rokoch po 3. dávke. Následné posilňovacie dávky sa
majú podať každých 5 rokov po poslednej posilňovacej dávke.
Predĺženie časového odstupu medzi ktorýmikoľvek dávkami (základnej očkovacej schémy alebo
posilňovacích dávok) môže viesť k nedostatočnej ochrane pred infekciou. Avšak v prípade
prerušenej očkovacej schémy s aspoň 2 predchádzajúcimi očkovaniami je na pokračovanie v
očkovacej schéme postačujúca 1 catch-up (doplňujúca) dávka.
Očkovanie hradí pacient

Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu HPV ( Gardasil 9, Cervarix)
Očkovanie pre deti( dievčatá aj chlapcov) od 9 rokov až do dospelosti
Počet dávok: Vek 9 -15 rokov: 2 dávky s odpstupom 6 až 12 mesiacov
Nad 15 rokov 3 dávky v schéme : 2.dávka s odstupom 4 až 10 týždňov po 1.dávke , 3. dávka s 6
až 12 mesiacov po 1. dávke
Medzi 12-13 rokom je očkovanie plne hradené zdravotnými poisťovňami
Ostatné vekové kategorie hradí pacient.

