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Odporúčané očkovanie nad rámec nariadených očkovaní, na žiadosť rodiča 

      
 

V prípade záujmu o vakcináciu nad rámec povinného očkovania  kontaktujte našu ambulanciu. 
Dieťa by malo byť zdravé, s dostatočným odstupom od predchádajúceho ochorenia.  

 So sestričkou si dohodnete termín na zaočkovanie dieťaťa 
a bude Vám vystavený recept, na základe ktorého zakúpite konkrétnu vakcínu v lekárni. 

Výkon očkovania na žiadosť, s výnimkou očkovania proti chrípke, nie je hradený zdravotnou 
poisťovňou, uhrádza ho rodič podľa aktuálne platného cenníka ambulancie. 

 
Po každom očkovaní 

je potrebné zotrvať 30 min. v čakárni ambulancie očkujúceho lekára. 

 
 
 

                                                             HPV-ľudské papilomavírusové infekcie 
- papilomavírusy typ  16 a18   spôsobujú abnormálny rast tkaniva v oblasti krčka maternice, čo priamo 
predisponuje vo vysokom percente infikovaných žien na vznik rakoviny krčka maternice  
- papilomavírusy  typ 6 a 11 vyvolávajú genitálne bradavice  
- papilomavírusy typ  31,33,45,52 a 58 – sú spoluzodpovedné za karcinómy vulvy, vagíny, penisu a 
konečníka 
 

- očkované môžu byť  osoby v detstve aj dospelosti, odporúča sa však absolvovať ho ideálne 
pred začiatkom aktívneho sexuálneho života, podľa veku sa líši  počet potrebných dávok vakcíny  
 

- očkovanie nenahrádza pravidelné preventívne prehliadky mladých dievčat a žien 
u gynekológa, ktoré ako jediné môžu odhaliť prvé štádiá vznikajúcej rakoviny v oblasti genitálií  
 

- prevencia očkovaním sa týka aj chlapcov, ktorí môžu byť významnými, aj bezpríznakovými  
prenášačmi vírusu pri pohlavnom styku a v neposlednom rade môžu tiež ochorieť  na genitálne 
bradavice, rakovina penisu a konečníka  
 
- vakcínu je možné použiť pre dievčatá  a chlapcov  od 10.roku veku, pokiaľ sa očkovanie začne 
v 13.roku veku  je od 1.1.2019 možná plná, resp. čiastočná úhrada očkovacej látky zdravotnou 
poisťovňou, podľa typu použitej vakcíny. 
 
 
Na Slovensku sú registrované, kategorizované  a používané 2 vakcíny  s rôznou výškou úhrady zo 
zdravotného poistenia / ZP/ - plne, alebo čiastočne je vakcína hradená pre dievčatá a chlapcov  
výlučne pre začatie očkovania v 13.roku veku  /medzi 12.-13.narodeninami /..očkovanie môže byť 
ukončené v 14.roku veku /teda 2.dávka môže byť podaný medzi 13.-14.narodeninami / . 
 
Počet dávok -  ak sa začne očkovanie do ukončenia 14.roku veku je schéma 2 dávková,  pokiaľ sa 
začne očkovať osoba staršia ako 14 rokov /teda po 14. narodeninách/ , sú potrebné 2 dávky 
základného očkovania a 1 posilňovacia dávka – odstupy dávok sa mierne líšia podľa použitej vakcíny , 
ďalšie preočkovanie nie je zatiaľ stanovené, ochrana podľa súčasných poznatkov by mala byť 
dlhodobá. 
 
Cervarix /obsahuje 2 typy  HPV typ - 16 , 18/ - výrobca GSK – plne hradený ZP 
Gardasil 9 /obsahuje 9 typov HPV – 6,11,16,18,31,33,45,52,58 / - výrobca MSD – čiastočne hradený  
ZP 
 
- vedľajšie nežiaduce reakcie po očkovaní 

 začervenanie, bolesť, opuch v mieste vpichu 
 teplota, únava, bolesti svalov, kĺbov, nevoľnosť, vracanie, hnačka, vyrážka, alergické reakcia 

 


