Aktuálne o očkovaní
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.

Aktívna ochrana - proti rotavírusovej infekcii
- očkovanie je určené pre deti do 6 mesiacov veku – očkovanie chráni dieťa hlavne v období do 2
rokov veku, ale istá imunologická pamäť pretrváva dlhodobejšie, z čoho očkované dieťa profituje aj
dlhodobejšie tak, že pri kontakte s vírusom neochorie, resp. ochorenie má podstatne miernejší
priebeh,
- priebeh rotavírusových hnačiek môže byť u malých detí závažný – často s potrebou hospitalizácie na
zabezpečenie dostatočného zavodnenia cestou infúzií pri väčších stratách tekutín riedkymi stolicami
vracaním a pri horúčke,
- najvyšší výskyt rotavírusových hnačiek je vo veku 6-24 mesiacov
- do 5.rokov veku prekoná rotavírusovú hnačku 95% detí
- prameňom nákazy je chorá osoba /dieťa alebo dospelý/ a rekonvalescent
- prenos ochorenia je fekálno-orálnou cestou /teda požitím vírusu cestou znečistených rúk, hračiek,
predmetov, vírus sa lepí aj na odev/ a vdýchnutím infikovaných kvapôčok pri kontakte s chorým
- inkubačná doba je 1-3 dni.
Rotavírusová infekcia patrí medzi najčastejšie nákazy získané pri pobyte v nemocnici , počas
cestovateľských akivít, resp. voľnočasových aktivít s deťmi /návštevy verejných kúpalísk, plavární,
telocviční, detských kútikov a herní/.
Pokiaľ má dieťa v dojčenskom veku staršieho súrodenca hlavne – škôlkára – ktorý nie je očkovaný
proti rotavírusovej infekcii , alebo ju neprekonal , je dobré zvážiť zaočkovanie takého dojčaťa.
- očkovacia látka obsahuje živý, oslabený vírus, podávaný cez ústa, na trhu sú dostupné 2 vakcíny
s 2-3 dávkovou schémou podania /odstupy najmenej 4 týždne/– očkovanie sa môže začať najskôr vo
veku 7 týždňov /ukončený 6.týždeň života/ - musí byť skončené do veku 24 týždňov /ROTARIX –
podávajú sa 2 dávky/ resp. 32 týždňov /ROTATEQ-podávajú sa 3 dávky/ podľa typu použitej
očkovacej látky. Vakcína môže byť podaná aj v deň očkovania hexavakcínou a pneumokokovou
vakcínou. Uprednostňujeme však oddelené podanie.
- očkovanie sa nemôže podať deťom s precitlivenosťou na vakcínu, vrodenou vývojovou chybou
zažívacieho systému, dojčatám so známym, alebo predpokladaným oslabením imunity, akútnym
horúčkovým ochorením, vracaním a hnačkou
- zriedkavé vedľajšie účinky očkovania – podráždenosť, plač, porucha spánku, chrapot, výtok
z nosa, nechutenstvo, hnačka, vracanie, bolesť bruška, zápcha, porucha peristaltiky čriev, bolesť
svalov, vyrážka, horúčka, svalové kŕče
- dieťa po očkovaní vírus vylučuje v malom množstve krátke obdobie stolicou – preto by si v období do
14 dní po očkovaní mali dať pozor osoby s výrazne oslabenou imunitou žijúce v spoločnej domácnosti
s očkovaným dieťaťom a neprichádzať do kontaktu priamo so stolicou dieťaťa, neprebaľovať ho
a umývať si dôkladne ruky
- očkovaciu látku hradí rodič, zo zdravotného poistenia môže byť kompenzovaná časť sumy, bližšie info získate v zdravotnej
poisťovni dieťaťa, podmienky úhrady z poistenia sa môžu meniť.
Výkon očkovania je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka ambulancie.
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