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VÝzv A NA OČKOVANIE P ANDEMICKOU VAKCÍNOU

V Slovenskej republike v súčasnosti naďalej prebieha distribúcia očkovacej látky
Panenza proti pandemickej chrípke lekárom primárneho kontaktu. Priebežne kontroly stavu
zaočkovanosti rizikových skupín pandemickou vakcínou poukazujú na podceňovanie
nebezpečenstva vzniku vážnych komplikácii pri ochorení spôsobenom pandemickým vírusom
A(RINl) 2009, ako zo strany zdravotníckeho personálu, tak aj zo strany osôb nachádzajúcich
sa v rizikových skupinách.

Preto hlavný hygienik SR týmto opakovane vyzýva na očkovanie proti pandemickej
chrípke:
• tehotné ženy vo všetkých trimestroch gravidity,
• dospelých so závažnými chronickými ochoreniami s vysokým rizikom komplikácií

alebo úmrtia pri ochorení pandemickou chrípkou,
• deti od šiestich mesiacov života a dorast so závažnými chronickými ochoreniami

s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení pandemickou chrípkou ..
• osoby zabezpečujúce zachovanie chodu hospodárstva a verejného života

Zoznam diagnóz osôb s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení
pandemickou chrípkou bol vypracovaný vybranými hlavnými odborníkmi MZ SR pre
jednotlivé klinické odbory a je uverejnený na internetovej stránke Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky www.uvzsr.sk. Rovnako bol distribuovaný do všetkých
ambulancií lekárov primárneho kontaktu.

Panenza je neživá očkovacia látka, ktorá obsahuje štiepený vírus chrípky
NCalifomia/7/2009 (HINI) 2009. Aplikuje sa do svalu ramena, u malých detí do stehenného
svalu. Očkovacia látka je účinná a bezpečná. Nežiaduce účinky po očkovaní vakcínou
Panenza sú porovnateľné s nežiaducimi účinkami sezónnych chrípkových vakcín. Podľa
správy Európskej liekovej agentúry neboli dosiaľ hlásené žiadne závažné nežiaduce účinky po
očkovaní pandemickými vakcínami.

Pandémia chrípky nie je sezónnou záležitosťou a nie je ohraničená ukončením bežnej
chrípkovej sezóny. Riziko pretrvávania pandemického obdobia v priebehu celého roka trvá,
s možnosťou vzniku d'alších pandemických vín.

Očkovanie pandemickou vakcínou je optimálnou a najefektívnejšou prevenciou
proti pandemickej chrípke.
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