
Sedem dôvodov prečo je očkovanie dôležité 
 

1. Očkovanie chráni život 
- očkovanie chráni viac ako 3 milióny ľudí na svete každý rok 

 

2. Očkovanie je základné pravidlo a strategická súčasť 
programov na znižovanie chudoby na svete 
- očkovanie je nielen efektívny zásah na zníženie výskytu ochorenia a úmrtia, 
ale pomáha aj znižovať rozdiely v poskytovaní základnej zdravotnej 
starostlivosti 
 

3. Ochorenia preventabilné očkovaním stále predstavujú riziko  
- vírusy nerešpektujú hranice a prepuknutie osýpok v roku 2007 – 2010 sa 
v Európskych krajinách šírilo z krajiny do krajiny (ochorenia hlásilo 
Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Veľká 
Británia) 
 

4. Ochorenia musia byť kontrolované a eliminované 
- dôležité je kvalitné sledovanie a monitorovanie ochorení preventabilným 
očkovaní m 
 

5. Očkovanie je ekonomicky výhodné 
- očkovanie nepochybne patrí k jedným najvýhodnejším ekonomickým 
súčastiam zdravotnej starostlivosti 
- ponúka veľké výhody pre zdravie a pohodu (well-being) populácie 
 

6. Deti sú závislé na zdravotníckom systéme v zabezpečení 
efektívneho a ekonomicky výhodného očkovania 
- zavedenie pravidelného očkovania prispelo k výraznému poklesu ochorení 
a úmrtí 
- kvalitný imunizačný program zabezpečí každému dieťaťu prijať správnu 
očkovaciu látku, na správnom mieste a v správnom čase 

 
7. Každé dieťa potrebuje byť očkované 
- každé nezaočkované dieťa v komunite predstavuje zvýšené riziko vzniku 
ochorenia a jeho šírenia 
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Ochorenia, proti ktorými je Vaše dieťa chránené povinným 
očkovaním 

Čo je diftéra? 
Diftéria (záškrt)je akútne, niekedy život ohrozujúce infekčné ochorenie, 
ktoré vyvoláva Corynebacterium dephtheriae, baktéria tvoriaca toxín. Prenos 
nastáva kvapôčkovou infekciou. Počas niekoľkých dní dochádza k 
všeobecnému pocitu choroby, horúčke, bolestiam hrdla, brucha a končatín. 
Najčastejšia je diftéria hltana so sýtočerveným zápalom, šedo-belavými 
povlakmi a „knedľovou“ rečou. Účinok jedu vedie pri obávaných, takzvaných 
toxických priebehoch k zápalu srdcového svalu, ochrnutiam (často poruchy 
prehĺtania), poruchám funkcií pečene a obličiek.  
 

Čo je tetanus? 
Tetanus je infekčné ochorenie spôsobené baktériou Clostridium tetani. Spóry 
tejto baktérie sa nachádzajú v ľudských a zvieracích výkaloch a v pôde. 
Človek sa infikuje zavlečením spór do rany. Za priaznivých podmienok 
(odumreté tkanivo, príp. nečistoty v rane) sa spóry menia na vegetatívne 
formy a produkujú toxín - tetanospazmín. Tento sa šíri nervovými vláknami, 
krvou a lymfou do centrálneho nervového systému, spôsobuje kŕče svalov 
(začína kŕčom žuvacieho svalstva, postupuje na chrbtové až dýchacie 
svalstvo), ale vedomie zostáva zachované.   
 
Čo je pertussis? 
Pertussis (čierny kašeľ) je ochorenie dýchacích ciest. Spôsobuje ho malý 
nepohyblivý gramnegatívny aeróbny kokobacil Bordetella pertussis, ktorý sa 
prenáša formou kvapôčkovej infekcie - vzduchom, alebo aj dotykom 
predmetov, ktoré chytila chorá osoba. Príznaky ochorenia sú podobné  
nádche, chrípke alebo inému ochoreniu dýchacích ciest. Chorobou sú 
ohrozené najmä malé deti (do 6 mesiacov veku), pretože majú úzke dýchacie 
cesty a ešte nemajú vyvinutý reflex pre kašeľ - preto nekašlú, len 
posmrkávajú a dusia sa 
 

Čo je poliomyelitída? 
Poliomyelitída (detská obrna) je akútne infekčné ochorenie, ktoré pri 
typickom priebehu vyvoláva chabé obrny kostrového svalstva, najčastejšie 
dolných končatín. Počas rekonvalescencie sa môžu niektoré paralýzy zlepšiť. 
Ale paralýzy, ktoré pretrvávajú viac ako 60 dní ostávajú s vysokou 
pravdepodobnosťou trvalé. Inkubačný čas ochorenia je 7-12 dní. Prameňom 
nákazy je vždy človek, často s ľahkou nerozpoznanou formou ochorenia. 
Prenos nákazy sa uskutočňuje najčastejšie fekálno-orálnou cestou, vírus je už 

od tretieho dňa infikovania prítomný v stolici. Pred zavedením očkovania sa 
smrtnosť ochorenia pohybovala od 5-14% chorých a rovnako toľko chorých 
malo trvalé následky po prekonaní v podobe ochrnutia končatín. 
 

Čo je vírusová hepatitída B? 
Vírusová hepatitída B (žltačka typu B) je zápalové degeneratívne ochorenie 
pečene vyvolané vírusom. Priebeh ochorenia býva ťažší, dlhší ako napr. u 
žltačky typu A. V klinickom obraze dominujú hnačky, príznaky chrípkové, 
kĺbové, kožné a nervové, ktoré prevládajú nad príznakmi zo zažívacieho 
traktu. Ochorenie veľmi často prechádza do chronickej formy a to v podobe 
cirhózy a rakoviny pečene. Ochorenie môže prebehnúť aj bez príznakov, 
a osoba zostáva dlhodobým nosičom vírusu, ktorý spôsobuje toto ochorenie 
a stáva sa dlhodobým prameňom nákazy. Inkubačný čas ochorenia je dlhý 
50-180 dní, priemerne 90. Ochorenie sa prenáša krvou, pri sexuálnom styku, 
ale môže sa preniesť aj z matky na dieťa v tehotenstve alebo počas pôrodu. 
 

Čo sú hemofilové invazívne infekcie? 
Baktérie Haemophilus influenzae vyvolávajú najčastejšie infekcie horných 
a dolných dýchacích ciest, prínosových dutín a stredného ucha, avšak tzv. 
opuzdrené baktérie Haemophilus influenzae spôsobujú ťažké infekcie, ako 
zápal hlasiviek, hrtanovej príchlopky, zápaly mozgových blán, sepsy, zápal 
kĺbov a iné. Infekcia sa prenáša kvapôčkovou formou a sú ňou ohrozené 
najmä deti do 5 rokov veku. Ťažké formy infekcie zanechávajú aj chronické 
následky, najmä poškodenie sluchu, poškodenie mozgu. 

 
Čo sú pneumokokové infekcie? 
Pneumokokové infekcie majú veľmi pestré príznaky od ľahkých ochorení 
dýchacích ciest po ťažké zápaly pľúc, stredného ucha, otravu krvi, 
meningitídu a ďalšie život ohrozujúce ochorenia. Pneumokokový zápal pľúc 
začína väčšinou náhle s vysokou teplotou, zimnicou a vykašliavaním malého 
množstva spúta hrdzavej farby. Pneumokoková meningitída je veľmi často 
sekundárnym ochorením po pneumokokovom zápale stredného ucha alebo 
po úraze. Pôvodcom nákazy je Streptococcus pneumoniae (v súčasnosti je 
známych viac ako 80 sérotypov), ktorý bežne kolonizuje sliznicu horných 
ciest dýchacích, kde je v nevirulentnej forme súčasťou normálnej mikroflóry. 
K prenosu dochádza pri priamom kontakte kvapôčkami a slinami. 
Inkubačný čas je 1 až 3 dni. Nebezpečné sú ochorenia najmä u najmenších 
detí a starších ľudí. 
 
 



Čo sú morbili? 
Morbili (osýpky) sú akútne, vysoko nákazlivé horúčkovité ochorenie 
s katarálnymi príznakmi a výsypom. Inkubačný čas je 10 dní. Pôvodcom 
nákazy je vírus. Prameňom nákazy je vždy chorý človek v štádiu katarálnych 
príznakov ale aj v období výsypu. K prenosu nákazy dochádza 
kontaminovaným vzduchom pri priamom styku s chorým, ale aj nepriamo 
čerstvo kontaminovanými predmetmi. 
 

Čo je mumps? 
Mumps (parotítída, zápal priušníc) je akútne infekčné ochorenie 
sprevádzané teplotou, nápadným zdurením príušnej žľazy a iných slinných 
žliaz. Ochorenie môže komplikovať zápal semenníkov, vaječníkov, zápal 
slinivky brušnej a zápal mliečnych žliaz najmä u dospelých osôb. Inkubačný 
čas je 18-21 dní. Pôvodcom nákazy je vírus. Prameňom nákazy je chorý človek 
a to asi 7 dní pred vznikom príznakov ochorenia až do 9. dňa po ich vzniku, 
teda celkom asi 16 dní. Prenos nákazy sa uskutočňuje kontaminovaným 
vzduchom pri priamom styku s chorým, ale aj nepriamo kontaminovanými 
predmetmi.  
 

Čo je rubeola? 
Rubeola (ružienka) je prevažne ľahké horúčkovité ochorenie s výsypom, 
spojené so zdurením uzlín za ušami a v záhlaví. Inkubačný čas je v priemere 
18 dní, v rozpätí 14-21 dní. Pôvodcom nákazy je vírus. Prameňom nákazy je 
vždy chorý človek a to od prvých príznakov ochorenia až do 7 dní po vzniku 
výsypu. K prenosu nákazy dochádza kontaminovaným vzduchom pri 
priamom styku s chorým. Závažnou komplikáciou ochorenia je poškodenie 
plodu, ak matka prekoná ochorenie v prvom trimestri tehotenstva. Práve pre 
častý výskyt tzv. vrodeného rubeolového syndrómu u detí matiek, ktoré 
v tehotenstve prekonali toto ochorenie, bolo očkovanie proti ružienke 
zaradené do pravidelného očkovania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedy sa očkuje proti týmto ochoreniam? 
 

ochorenie vek dieťa, kedy sa očkuje typ očkovania 

DIFTÉRIA - záškrt 
TETANUS 
PERTUSSIS - čierny kašeľ 
POLIOMYELITÍDA - detská obrna 

3. – 4. mesiac I. dávka 

5. – 6. mesiac II. dávka 

11. – 12. mesiac III. dávka 

v 6. roku života preočkovanie 

v 13.roku života preočkovanie 

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA B 

3. – 4. mesiac I. dávka 

5. – 6. mesiac II. dávka 

11. – 12. mesiac III. dávka 

HEMOFILOVÉ INVAZÍVNE 
INFEKCIE 

3. – 4. mesiac I. dávka 

5. – 6. mesiac II. dávka 

11. – 12. mesiac III. dávka 

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCIE 

3. – 4. mesiac I. dávka 

5. – 6. mesiac II. dávka 

11. – 12. mesiac III. dávka 

MORBILI – osýpky 

MUMPS – zápal priušníc 

RUBEOLA - osýpky 

od 15. do 18. mesiaca základné očkovanie 

v 11.roku života preočkovanie 

 

Poznámky:  
 
 proti ochoreniam diftéria, tetanus, pertussis, poliomyelitída, vírusová 
hepatitída B, hemofilové invazívne infekecie sa I. až III. dávka očkuje jednou 
očkovacou látkou (hexavakcínou) 
 
 proti ochoreniu pneumokokové infekcie sa očkuje súčasne s haxavakcínou 
 
 proti ochoreniam diftérii a tetanu sa preoočkuváva aj v dospelosti každých 
15 rokov 
 


