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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou 

zdravotnou poisťovňou, a.s., prináša pre verejnosť praktickú formu Očkovacieho kalendára na 

rok 2014 s cieľom zvýšiť zdravotné uvedomenie občanov a podpory prevencie.  

Vzhľadom k tomu, že očkovanie sa v posledných rokoch stáva diskutovanou témou a patrí 

k oblastiam, ktorým venujú maximálnu pozornosť najmä rodičia detí, ktorí sa snažia získať čo 

najviac informácií o jednotlivých druhoch očkovania, rozhodli sme sa priniesť im novú 

zaujímavú formu týchto informácií.  

 

Prehľad očkovaní je vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení 

vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z. z. 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa, 

a.s., distribuujú praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2014 verejnosti 

prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek, ambulancií pre deti a dorast a vložením 

očkovacieho kalendára do informačného balíčka, ktorý obdržia rodičky v pôrodniciach pri 

narodení dieťaťa.  

 

Informácie o očkovaní sú prístupné aj na internetovej stránke Úradu verejného 

zdravotníctva SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., a regionálnych úradov verejného 

zdravotníctva v SR, kde je súčasne k dispozícii aj elektronická verzia Očkovacieho kalendára 

na rok 2014. 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR a Všeobecná zdravotná poisťovňa = spoločné kroky 

k podpore prevencie. 
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MILÍ RODIČIA, JE ČAS OČKOVANIA VÁŠHO DIEŤATKA ? 
ČO BY STE MALI VEDIEŤ A UROBIŤ... 

 

PRED SAMOTNÝM OČKOVANÍM UPOZORNIŤ LEKÁRA: 

 na závažné ochorenie u pokrvných príbuzných 
 na práve prebiehajúce prenosné (infekčné) ochorenie v rodine  
 na dlhší pobyt dieťaťa mimo domova (14 – 21 dní pred očkovaním) a rodič nevie, či dieťa mohlo 

prísť do kontaktu s prenosným ochorením, napríklad ovčie kiahne, 
 na nezvyčajné správanie dieťaťa, napríklad plačlivosť, predráždenosť, zlé spanie, 
 na nechutenstvo, 
 na zvracanie, 
 na hnačku, 
 na zvýšenú teplotu až horúčku.  

 
Očkujúci lekár po podrobnom vyšetrení a Vašom upozornení rozhodne, či bude dieťa v tento deň očkované, 
prípadne očkovanie bude odložené a určí sa nový termín. 
 

PO OČKOVANÍ: 
 30 minút zotrvať v čakárni ambulancie, aby ste boli v dosahu lekárskej pomoci, 
 v deň očkovania a deň po očkovaní sa neodporúčajú zvýšené telesné aktivity (napríklad 

plávanie, dlhšie výlety,..), 
 po očkovaní proti mumpsu, ružienke a osýpkam v 15. mesiacoch veku dieťaťa sa môže reakcia 

po očkovaní rozvinúť po ôsmich až desiatich dňoch po očkovaní, 
 zvýšená teplota až horúčka, lokálna reakcia (začervenanie, zdurenie) v mieste podania 

očkovacej látky  sa považujú za normálne reakcie na očkovanie, ktoré vymiznú do 24-48 

hodín,  
 všeobecne sa podávanie liekov proti horúčke po očkovaní neodporúča, 
 lieky proti horúčke sa podávajú, keď teplota u dieťaťa vystúpi nad 38 ºC. 

 

KEDY REAKCIE PO OČKOVANÍ V KAŢDOM PRÍPADE SÚ POTREBNÉ 
KONZULTOVAŤ S LEKÁROM: 

 horúčka vystúpila nad 40ºC, 
 horúčka pretrváva viac ako 24 hodín 
 v mieste vpichu pretrváva výrazné začervenanie, bolestivosť, opuch, 

zahnisanie, 
 neutíchajúci plač, 
 opakované riedke stolice, 
 zvracanie, 
 poruchy pri chôdzi. 

 

Chcete sa podrobnejšie informovať 
o očkovaní Vášho dieťaťa? 
Skontaktujte sa s pracovníkom 
Poradne očkovania, ktorá sa 
nachádza na kaţdom Regionálnom 
úrade verejného zdravotníctva v SR. 

Kontakt na Poradňu očkovania  
v našom regióne je: 
Adresa: Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva  
oddelenie epidemiológie  
A. Mickiewicza 6  
052 20 Spišská Nová Ves  
telefón: 053/4170245  
053/44 25826  
e-mail: sn.epi@uvzsr.sk 



 

Ochrana detí pred čiernym kašľom 

Čierny kašeľ je 

vzdušná nákaza 

prejavujúce sa 

záchvatmi kašľa, 

ťažkosťami 

s dýchaním. 

Približne polovica dojčiat 

s čiernym kašľom je 

hospitalizovaná. 

Tehotným ženám sa odporúča  očkovanie 1 dávkou vakcíny 

proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu 

Vakcína chráni 

teba a poskytuje 

ochranu dieťatku 

proti čiernemu 

kašľu. 

Bola som zaočkovaná  

proti čiernemu kašľu. 

Vyzvem každého, kto 

sa bude starať o moje 

dieťa, aby sa  

zaočkoval. 

Očkovaním osôb proti čiernemu kašľu, ktorí sú  v blízkom 

kontakte s dieťaťom  sa vytvorí okolo dieťaťa ochranná bariéra 

Je dôležité, aby dieťa v priebehu života dostalo 

5 dávok vakcíny proti čiernemu kašľu 

v 3. mesiaci 

v 5. mesiaci 
mesiac 

v 11. mesiaci 

v 6. roku 

v 13. roku  

Povedz o tom 

svojim priateľom! 

Čierny kašeľ u dojčiat môže mať ťažký až smrteľný priebeh. 

O možnosti očkovania proti čiernemu kašľu sa informujte   

u svojho lekára 


	ockovaci_kalendar_2014
	ockovanie
	ockovanie_letak
	Letak  k pertussis.pdf


