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Očkovanie a typy vakcín
Očkovanie (vakcinácia) 
• je podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu, ktorý si následne 
vytvorí ochranné protilátky proti antigénom obsiahnutým vo vakcíne 
(viď očkovací kalendár, príloha)
• je druhom umelo získanej aktívnej imunity

Vakcíny:
 živé (avirulentné a atenuované) – obsahujú živé a 
rozmnožovania schopné, ale oslabené choroboplodné zárodky, ktoré už 
spravidla nemajú schopnosť chorobu vyvolať, napr. osýpky (spalničky), 
príušnice, ružienka (zarděnky), ovčie kiahne (nepravé/plané neštovice)
 mrtvé (inaktivované) – obsahujú celé usmrtené baktérie alebo 
vírusy (detská obrna, chrípka, hepatitída typu A), časti ich bunkových 
tiel (čierny kašeľ, Haemophilus influenzae typu B, hepatitída typu B) 
alebo iba ich upravené toxické produkty, tzv. toxoidy (tetanus, záškrt) a 
musia byť podané opakovane.



Očkovanie včera a dnes
• 1.krát aplikovaná vakcína - v r.1796 Edwardom Jennerom – proti 
pravým kiahňam získaná z vriedku kravským kiahní (z lat. vacca - krava
• prvé očkovacie látky boli v porovnaní s dnešnými málo čisté a mali veľa 
nežiaducich účinkov
• myšlienka, dobrovoľne vpraviť potenciálneho patogéna do ľudského org., 
bola podozrivá a trvalo nejaký čas, kým sa ľudia presvedčili, že jej 
priaznivé účinky prevyšujú možné riziká
• Dnes si WHO dáva za cieľ „svet v ktorom všetci ľudia v ohrození sú 
chránení voči vakcínou-preventabilným ochoreniam“1

•1974 – započala svetový očkovací program „expanded programs on 
immunization“

o 1980 – WHO vyhlásila pravé kiahne za eradikované 
o Vymiznutie detskej obrny (poliomyelitída) v 90.tych rokoch na 
západnej pologuli

• Nebezpečnosť väčšiny ochorení začala značne klesať už pred 
započatím týchto veľkých očkovacích programov2

o prispelo k tomu najmä zlepšenie životného štandardu: kvalitnejšie 
bývanie, lepšia výživa, čistejšia pitná voda a zlepšenie hygienických 
návykov





Povinnosť očkovania
• Je povinné, v SR stanovené zákonom č. 355/2007 Zz. O ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a upravené vyhláškou č.585/2008 Z.z. ; v ČR  zákon č.258/2000 
Sb. a upravené vyhláškou č. 299/2010 Sb.
Krajina Povinné očkovania
Belgicko detská obrna

Česká 
republika

Tetanus, detská obrna, záškrt, hepatitída typu B, hemofilus 
influenzae typu B, čierny kašeľ, osýpky, príušnice, ružienka

Francúzsko tetanus, detská obrna, záškrt

Lotyšsko, Maďarsko
Poľsko, Slovinsko

TBC, tetanus, detská obrna, záškrt, hepatitída typu B, hemofilus 
influenzae typu B, čierny kašeľ, osýpky, príušnice, ružienka

Slovensko TBC, tetanus, detská obrna, záškrt, hepatitída typu B, hemofilus 
influenzae typu B, čierny kašeľ, osýpky, príušnice, ružienka, 
pneumokoky

Taliansko detská obrna, záškrt, nákazlivá žltačka typu B, čierny kašeľ

Očkovanie nepovinné:
Austrália, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Kanada, Luxembursko, 
Nemecko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, USA 
(závisí štát od štátu, pričom drvivá väčšina štátov USA umožňuje výhradu svedomia z 
náboženských dôvodov, avšak je vyžadované pre vstup do štátnych škôl) 3



Sloboda v očkovaní?
• Právo na slobodné nakladanie s vlastným zdravím je jedným z cieľov WHO, 
„Je potrebné ľudí učiniť spôsobilými prevziať zodpovednosť za vlastné 
zdravie.“4

• Slovenská republika a Česká republika ako členské štáty Rady Európy, je 
viazaná Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne (oznámenie 
Ministerstva zahraničných vecí SR č. 40/2000 Z.z.; v ČR vstúpila do 
platnosti 1.10. 2001). 
• Článok 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně :
 „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za 
podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a 
informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně 
informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a 
rizicích.“ 5

• „Niekedy by bolo vhodné počkať alebo vytvoriť individuálny očkovací 
kalendár.“



Prínos očkovania
• Najvýznamnejší a najefektívnejší verejnozdravotnícky program, ktorý bol 
doteraz ľudstvom realizovaný, je boj proti prenosným chorobám očkovaním
• Pre jednotlivca, zdravotnícke zariadenie a pre zachovanie ľudských a 
finančných zdrojov je vždy výhodnejšie ochoreniu predchádzať, ako ho liečiť 6

• WHO: „Imunizácia je 
overeným nástrojom na 
kontrolu a elimináciu život 
ohrozujúcich infekčných 
chorôb a je odhadované že 
sa vďaka nej každoročne 
predíde 2-3 miliónom
 úmrtiam.“7

• Ochrana verejnosti pred 
epidémiami vďaka získanej
 tzv. „stádovej imunity“



Je potrebné niečo vylepšiť?
• tzv. sérotypový replacement – klesá počet ochorení spôsobených 
sérotypmi mikroorganizmov obsiahnutých vo vakcíne, ale vzrastá počet 
podobných ochorení, ktoré spôsobujú sérotypy vo vakcíne neobsiahnuté 
• potreba predĺženia obdobia sledovania dobrovoľníkov po očkovaní pri 
posudzovaní bezpečnosti očk. látky
• chýba kalibrácia: absencia porovnávajúcich štúdii očkovaných a 
neočkovaných skupín 8

• množia sa dôkazy, že horúčkovité ochorenia a typické „detské ochorenia“ 
predstavujú možnú ochranu pred rakovinou, alergiami a poruchami 
autoimunity 9 10 11 12 

• tzv. non-responders
• morálne „dilema“ – tkanivá pochádzajúce z tiel umelo potratených embryí
• imunokompromitovaní – v priebehu posledných 30 rokov vzrástol počet 
takýchto pacientov

o ľudia s poruchami imunity v oblasti regulácie imunitných 
mechanizmov (hypersenzitívne reakcie, atopia) alebo
o porúch tolerancie vo vzťahu k vlastným antigénom (autoimunitné 
reakcie), alebo
o Navodením tolerancie a nedostatočného reagovania vo vzťahu k 
exogénnym antigénom (imunodeficitné stavy vrodené alebo získané)



Je potrebné niečo vylepšiť?
Imunokompromitovaní pacienti
 Pacienti s vrodenými poruchami imunity 
- B aj T bunková línia môžu ovplyvniť účinnosť očkovania v závislosti od typu 
antigénu, pričom existuje riziko komplikácií u živých vakcín a nedostatočná 
imunogenita všektých vakcín

o U pacientov s vrodenou poruchou T bunkovej imunity sa nepoužívajú živé 
vakcíny (aj keď nikto netestuje stav T bunkovej imunity pred aplikáciou napr. 
BCG vakcíny)
o Brutonova agamaglobulinémia – OPV (orálna poliovakcína), variola, LAIV, 
osýpky, rotavírusy kontraindikované
o Bežná variabilná imunodeficencia - u pacientov dôjde v rôznom období 
života po obvykle neobjasnenom podnete k útlmu tvorby protilátok 
o  Selektívna IgA deficencia a deficit podtried IgG – OPV kontraindikovaná
o Prechodná/trvalá hypogamaglobulinémia v detstve/u kojencov – je 
spôsobená oneskoreným nástupom tvorby vlastných Ig a dieťa môže v období 
po poklese materských protilátok trpieť častými inf. Stav sa väčšinou 
spontánne upraví do 2rokov. 
o Ťažký kombinovateľný imunodeficit (SCID) – podanie živých očk látok 
prísne kontraindikované 

 • Inaktivované vakcíny usmrtené je možné podať pacientom s poruchami imunity 
(schopnosť navodiť tvorbu protilátok), ich imunogenita však nemusí byť dostatočná 



Je potrebné niečo vylepšiť?
Kedy očkovať?
 Nízka telesná váha kojencov 
- potenciálne škodlivé látky majú preto v ich organizme ďaleko vyššiu 
koncentráciu ako je v organizme dospelých.
 Nezrelosť imunitného systému
- detský imunitný systém sa vyvíja pod ochranou IgG, ktoré čiastočne 
prijal transplacentárne alebo neskôr materským mliekom. Vyzrieva 
pozvoľne a čiastočne vyzretý je až na konci prvého roku života 13 14 

- Očkovaním sa priamo aktivuje TH2 systém a telo je umelo prinútené 
k produkcii protilátok a pamäťových buniek, a obranný systém TH1 sa 
aktivuje len 
ohraničene 15

- narušením rovnováhy bunko-
vého a protilátkového systému
si môže organizmus vytvoriť
intoleranciu taktiež na svoje
vlastné tkanivá a tým rozvinúť 
autoimunitné poruchy 16 
 Nezrelosť nervového systému



Sú známe aj nevýhody očkovania?
• vážne systémové reakcie na očkovaciu látku sa môžu individuálne 
vyskytnúť, hoci sú zriedkavé 6

Výroba a zloženie očk. látok                                                                     
                              
 zlúčeniny ortuti (timerfonat, thiomersal) - používa sa na zabraňovanie rastu 
pliesní a baktérii v očk.látkach 

o v jednej očk.dávke medzi 10 až 50 mikrogramov
o vakcíny s thiomersalom: DTP, DT, TT, hepatitída B, influenza, Hib 

o American Academy of Pediatrics a PHS  (1997) prehlásili, že pokiaľ sa thiomersal použije pri 
očkovaní v prvých 6 mesiacoch života, vedie to po prepočte na ich nízku telesnú hmotnosť 
k nadmernému zaťaženiu organizmu ortuťou. Vzhľadom k tomu, že množstvo ortuti v detskom 
organizme v týchto prípadoch prekročilo oficiálne platnú normu, je nutné počítať 
s negatívnymi dopadmi na ďalší neurologický vývoj dieťaťa. 17

o bolo vypočítané riziko psychosomatických vývojových porúch a autizmu u detí, ktoré boli 
očkované vakcínou s obsahom thiomersalu: toto riziko bolo 6-násobné oproti deťom, ktoré 
thiomersal nedostali  (2005) 18

o Vedecký výbor pre humánne lieky (CPMP) pri Európskej liekovej agentúre (EMEA) v 
minulosti (v roku 1999 a 2000) odporúčal, že by bolo rozumné presadzovať všeobecné 
používanie vakcín bez thiomersalu a iných konzervačných látok obsahujúcich ortuť

o V marci 2004 CPMP prehodnotil najnovšie dôkazy vzťahujúce sa k bezpečnosti vakcín 
obsahujúcich thiomersal a rozhodol nasledovne: “Najnovšie epidemiologické štúdie neukázali 
vzťah medzi očkovaním vakcínami obsahujúcimi thiomersal a špecifickými neurologickými 
vývojovými ochoreniami. V zhode s celkovým cieľom zníženia expozície ortuti bude 
podporovaný vývoj vakcín bez thiomersalu alebo najnižšími možnými hladinami tiomersalu.“19



Výroba a zloženie očk. látok
 formaldehyd – na chem. usmrtenie pri inaktivovaných vakcínach 

o karcinogénna látka
o Používa sa vo vakcíne proti detskej obrne, chrípke, žltačke typu 
A a čiastočne typu B, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu 
o Môže zosilniť nežiadúce reakcie imunitného systému na bielkoviny 
obsiahnuté v očkovacej látke 20 21

o v jednej očk.dávke medzi 5 až 10 µg
 hliník – používa sa takmer vo všetkých mŕtvych očkovacích látkach vo forme  
hydroxidu hlinitého a fosforečnanu hlinitého

o v rámci bežného očkovacieho schématu sa do organizmu kojenca dostane 
v prvých mesiacoch života niekoľko miligramov hliníka 
o American Society for Clinical Nutrition - medzné hodnoty pre nerizikový 
príjem hliníku v injekcíí či infúzi: 2 µg na kg telesnej váhy a deň. U kojenca 
vážiaceho 6kg: medzná hodnota 25-násobne prekročená jednou dávkou 
hexavakcíny. Ukazuje sa, že u časti detí nie je organizmus schopný hliník 
odbúrať a vylúčiť 22

o aktívne zasahuje do imunitného systému a zvýšenou tvorbou IgE prispieva 
ku vzniku alergií 23 24

o niektorí dávajú Al do súvislosti s narastajúcim počtom neurologických 
porúch ako sú autizmus či ADHD (hyperkinetický syndróm) 64

Návrh
Záťaž organizmu hliníkom by sa mohla v krátkej dobe znížiť už len tým, že by sa 
preočkovanie prevádzalo bez tejto pomocnej látky. Účinnosť vakcinačnej série by 
sa tým neznížila. 25



Vedľajšie účinky
- vážne systémové reakcie na očkovaciu látku sa môžu individuálne 
vyskytnúť, hoci sú veľmi zriedkavé 6  

 reakcia na očkovanie – dočasná udalosť
o miestne začervenanie, otok, horúčka, únava, podráždenosť, apatia, 
zvýšená dráždivosť, hlasitý krik, febrilné kŕče, abscesy, zástava dychu u 
kojencov, alergické reakcie (žihľavka, astmatický záchvat, anafylaktický 
šok)

 ochorenie vyvolané očkovaním – iba pri živej vakcíne
o choroba v oslabenej forme (napr. výsev spalničiek, kiahní, ružienky)

 komplikácie po očkovaní – závažnejšie, môžu spôsobiť 
pretrvávajúce poškodenie

o autoimunitne podmienené ochorenie nerv. systému (zápal nervov, 
syndróm Guillan-Barrého, meningitída, encefalitída, skleróza multiplex, 
autizmus, Kawasakiho syndróm) a mimo neho (artritída, diabetes, 
Crohnova choroba); trombocytopénia, krátkodobý srdečný kolaps 26



Vedľajšie účinky
 - Mechanizmus vzniku rôznych reakcií na očkovanie, je zatiaľ 

objasnený iba čiastočne. Môže sa jednať o:
 toxické reakcie na pomocné prídavné látky (thiomersal, hliník)
 alergické reakcie vyvolané zložkami vakcíny ako napr. želatina, kuracia 
bielkovina, kvasnice, antibiotiká
 autoimunitné reakcie – telo stráca toleranciu voči vlastnému tkanivu, 
dochádza k zápalu



Jednotlivé (vybrané) očkovania
 TETANUS
Pôvodca baktéria Clostridium tetani 

Prenos ranou (najmä znečistené, infikované a zle prekrvené hlbšie rany) 

Spôsobuje v tele tetanový toxín spôsobuje zablokovanie motorickej nervovej aktivity, čo sa 
prejavuje bolestivými kŕčmi všetkých svalov 

Liečba podporné umelé dýchanie a medikácia (sedatíva, svalové relaxanciá, ATB, 
imunoglobulíny, antitoxíny) 

Riziko vzniku 
ochorenia

pre zraneného nezaočkovaného človeka: 
1:300 000, zaočkovaného: 0,5 – 2 : 1 000 000 27

Úmrtnosť v krajinách tretieho sveta – jedno z najčastejších príčin úmrtia, ročne cca 213 
000 prípadov 

Očkovanie Toxoid viazaný na hydroxid hliníka 

Iný údaj pokiaľ je proti tetanu očkovaná matka, je aj kojenec chránený približne po 
dobu prvých šiestich mesiacov života 28

Účinnosť spoľahlivá ochrana na 10 rokov, potom sa každých 10-15 rokov preočkováva

Nežiaduce 
účinky

Vzácne
lokálne reakcie, horúčka, alergické reakcie, anafylakticý šok (jeden pacient na 
2,5 milióna očkovaní), glomerulonefritída, trombocytopénia, myokarditída, 
Guillain-Barrého syndróm, encefalitída



Jednotlivé (vybrané) očkovania
 ZÁŠKRT (DIPHTERIA)
Pôvodca - baktéria Corynebacterium diphtheriae

- svoj toxín vylučuje v prípade, že je napadnutá určitým vírusom
- baktérie záškrtu, ktoré netvoria toxín sú neškodnými obyvateľmi hrtanu a 
príležitostne môžu vyvolať ľahký hrtanový zápal

Prenos Kvapôčková infekcia, priamy kontakt s pokožkou

Spôsobuje 
v tele

Zápal hrtanu so silným povlakom, zápach z úst, obtiaže pri prehĺtaní, zdurenie 
lymf.uzlín, typické biele povlaky podnebia a mandlí, difterický krup, kašeľ, dusenie, 
ochrnutie dých.svalov, zlyhanie obličiek, srdca 

Liečba ATB, záškrtové antisérum

Výskyt U nás prakticky vymizol, dnes sa vyskytuje takmer výlučne v 
krajinách s nízkym ŽŠ a zlou zdrav.starostlivosťou 

Úmrtnosť Medzi 5 – 10 percent, najčastejšie kojenci a starší ľudia

Očkovanie Toxoid (toxicita odstránená formaldehydom) adsorbovaný na hydroxid 
hliníka/fosforečnan hliníka 

Iný údaj - Pokiaľ je zaočkovaných viac ako 80%populácie, sú chránení aj neočkovaní 29

- Pri súčasnej epidemiologickej sit. nie je nutné, aby sa očkovali všetky deti v 
kojeneckom veku – môže byť odsunuté do doby keď dieťa začína chodiť 

Účinnosť Preočkovanie každých 10 rokov

Nežiaduce 
účinky

Lokálne reakcie, horúčka, bolesť hlavy, alergie, ADEM (akútna demyelizovaná 
encefalomyelitída)



Jednotlivé (vybrané) očkovania
 ČIERNY KAŠEĽ (PERTUSSIS)
- Pôvodca baktéria Bordetella pertussis
- 3 štádia ochorenia, v prvom sa lieči ATB a šíri kvapôčkovou infekciou 
(schopnosť infikovať mizne po 3.týždni )
- priemerná doba trvania ochorenia je 8 týždňov
- hl.problémom je ochorenie kojencov, >85% komplikácii a prípadov úmrtia sa 
týka kojencov do veku 3 mesiacov 30

- celobunková vakcína (od 30tych rokov 20st.) kritizovaná, od roku 1993 sa 
používa acelulárna 
- účinnosť: 4. rok po očkovaní stúpa vnímavosť k ochoreniu 31 32, chránených je 
50-70% očkovaných, ďalších 20-25% očkovaných je chránených iba pred 
ťažkým priebehom ochorenia
- baktérie pertussis cirkulujú v približne rovnakej miere bez ohľadu na nižšiu 
alebo vyššiu preočkovanosť obyvateľstva
- pri vysokej miere preočkovanosti v detskom veku, značne stúpa podiel 
ochorenia čiernym kašľom u dospelých 33

- každý druhý kojenec, ktorý dnes ochorie na čierny kašeľ sa nakazí od svojich 
rodičov 34

- pri súčasných očk.stratégii proti ČK nie je počet ochorení v prvých mesiacoch 
života takmer o nič nižší, než tomu bolo pred zavedením očkovania 35 36 37

Možnou cestou až do doby vyvinutia účinnejšej vakcíny by mohlo byť 
jednorázové očkovanie rodičov pred narodením dieťaťa 38



Jednotlivé (vybrané) očkovania
 Hib (HEMOFILOVÁ INFEKCIA)
Pôvodca - baktéria Haemophilus influenza typu B 

- často sa vyskytuje v bakteriálnej mikroflóre hrtanu a nosných dutín
- 2-5% obyvateľov sú zdravými nositeľmi tejto baktérie

Spôsobuje v 
tele

Zápal mozgových blán (meningitída), epiglotitída 

Liečba ATB (i.v.) – 90% sa znova uzdraví

Riziko vzniku 
ochorenia

- cca 90% prípadov sa objaví u detí mladších ako 5 rokov
- výrazne nižšie riziko ochorenia Hib u kojených detí 39

Nákaza napr. v Nemecku - pred zavedením očkovania 1500 detí/rok postihnutých 
Hib, po: 4-19 prípadov/rok

Očkovanie Hemofilové polysacharidy konjugované (naviazané) na nosnú bielkovinu 
tetanového alebo difterického toxoidu

Iný údaj „sérotypový replacement“ – v posledných rokoch znásobený počet 
prípadov ochorení na Haemophilus influenza non-B 40 41 42 43

Účinnosť V niektorých krajinách otázne. Napr. UK, Holandsko, Aljaška nárast 
počtu infekcii Hib

Nežiaduce 
účinky

Vysoký obsah endotoxínov – horšie znášané
Asthma bronchiale, DM typ I. 44 45 46



Jednotlivé (vybrané) očkovania
 HEPATITÍDA TYPU B
Pôvodca Vírusy patriaci do čeľade hepadnavírusov  

Prenos Kontaminované genitálne sekréty, krv (pohl.stykom, nesterilnými 
nástrojmi počas operácie, infikovanou inj.striekačkou, pôrodom) 

Spôsobuje v tele Zápal pečene, pocit nevoľnosti, vracanie, zožltnutie kože a slizníc, 
zosvetlenie stolice, tmavšie zafarbenie moči

Rizikové skupiny Drogovo závislí, pacienti s dialýzou, zdravotnícky personál 

Výskyt Celosvetovo najrozšírenejšie infekčné ochorenie 

Očkovanie Povrchový antigén hepatitídy typu B viazaný na hydroxid hliníka 

Iný údaj Plošné očkovanie kojencov potrebné? 

Účinnosť - Veľmi vysoká
- výnimky: 5-15% non-responders

Nežiaduce účinky Obtiaže v mieste vpichu, horúčka, neurologické komplikácie (skleróza 
multiplex 47 48, myelitída 49 50, vaskulitída,neuritída,...), alergické 
reakcie (svrbivá vyrážka, opuchy očí a tváre), poruchy krvotvorby, 
bolesti/zápaly kĺbov a svalov 51 52, autoimunitné ochorenia



Jednotlivé (vybrané) očkovania
 OSÝPKY (SPALNIČKY, MORBILLI)
Pôvodca Vírusové ochorenie (skupina paramyxovírusov)

Spôsobuje 
v tele

- typické vyrážky: 1cm červené fľaky (od krku až na končatiny); 3-4dni po ich 
objavení choroba náhle odznie a po cca týždni je prekonaná 
- komplikácie: spalničková encefalitída

Liečba - priama liečba neexistuje
- podaním vysokej dávky vit A – redukcia komplikácii a úmrtí o 80% 53

- epidémia – očkovaním sa dá zabrániť ich vypuknutiu do 72hod po kontakte 
s vírusom

Rizikové 
skupiny

- kojenci, - s vymiznutím S vymizla aj ochrana kojencov protilátkami od 
matky 54

- mladiství, dospelí

Úmrtnosť - Každý 3.prípad sa týka veku do 1 roku
- najnižsia je v období od 1-9rokov
- 85%< detí s komplikáciami – nedostatočný stav výživy a zlé soc. 
podmienky (riziko sa zvyšuje až 400násobne 55)
- v rozvojových krajínách 300 000 úmrtí/ročne (WHO 2007)

Očkovanie Živá MMR vakcína, vírusy pestované na bunk.kultúrach kuracích 
embryi/zvieracích tkanivách, obsahuje želatinu a ATB

Pozitívne 
aspekty S

Liečebné pôsobenie na chronické ochorenia (lupienka, nefrotický syndróm 56), 
epilepsiu 57, neurodermatitídy 58



Jednotlivé (vybrané) očkovania
 OSÝPKY (SPALNIČKY, MORBILLI)
Účinnosť - Veľmi vysoká

- 10% osôb, kt. majú po očkovaní v krvi protilátky môžu ochorieť 
(primárne a sekundárne zlyhanie očkovania 59)

Nežiadúce 
reakcie po 
očkovaní 
MMR-
vakcínou

-Víry môžu na seba rôznym spôsobom reagovať – zmeny virotických 
vlastností 6

- vylučovanie vírusu
- horúčka, očkovacie spalničky, záchvaty kŕčov, alergické reakcie 
(žihľavka/kopřivka, akútny astmatický záchvat, anafylaktický šok), 
trombocytopenická purpura 60, ataxia 61, Crohnova choroba, neurologické 
komplikácie (duševné choroby, syndróm Guillain-Barrého, transverzná 
myelitída, ochrnutie lícneho nervu a svalov oka, hluchota), ADEM 
(akútna demyelinizovaná encefalomyelitída), autistická enterokolotída 62, 
úmrtie 

Alternatíva 
kedy očkovať

-V predškolskom veku
- keď sa spalničky vyskytnú v mieste bydliska



Jednotlivé (vybrané) očkovania
 RUŽIENKA (ZARDĚNKY, RUBEOLA)
Pôvodca -Vírus rubeola

- u detí priebeh väčšinou bezproblémový
- problém: zarděnková embryopatia (poškodenie plodu v prvých 4 mesiacoch 
tehotenstva)

Prenos Kvapôčkovou infekciou 

Spôsobuje v tele Otok lymf.uzlín, typická rúžová vyrážka. Môžu prebehnúť aj skryto

Úmrtnosť V rozvojových krajinách – 100 000 prípadov ZE ročne (WHO 2005)

Cieľ WHO - zamedzenie ZE (ochrana plodných žien pred infekciou v tehotenstve)
- Na úplnú eradikáciu potrebná 90% preočkovanosť
- v opačnom prípade – ochorenie sa iba posunie do vyššieho veku

Očkovanie Oslabený živý vírus pestovaný na bunkových kultúrach ľudských 
potratených embryí. Obsahuje želatinu, ATB.

Iný údaj - Veľmi znížené prirodzené premorenie -> zhoršená situácia pre 
neočkovaných
-  na začiatku plodného veku by mala mať každá mladá žena protilátky
o buď prekonaním ochorenia
o alebo s pomocou očkovacej látky       

Návrh (namiesto plošného očkovania) otestovať hladinu protilátok u dievčat v 
puberte, ak nedostačujúca treba zaočkovať. 63
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