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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. 

 
 
                                                                                              Hepatitída A 
- zápalové  ochorenie pečene - „choroba špinavých rúk“ vyvolané veľmi odolným vírusom, 
inkubačná  doba je 15-50 dní, neprechádza do chronického zápalu pečene, u starších jedincov môže 
mať závažný priebeh končiaci smrťou, k prenosu dochádza z osoby na osobu priamo, alebo nepriamo 
infikovanými potravinami, nápojmi, predmetmi alebo plávaním vo vode znečistenej odpadovou vodou, 
zvýšené riziko šírenia infekcie je v detských predškolských a školských zariadeniach 
 
- očkovacia látka je vysoko imunogénna a bezpečná, po podaní 2 dávok pretrváva účinná ochrana po 
dobu najmenej 10 rokov  
 
- očkuje sa injekciou do svalu – 2 dávky v odstupe 6-12 mes., s očkovaním možno začať po 
1.roku života, do ukončenia 15.roku života sa používa detská vakcína 
 
- v prípade priameho kontaktu s chorým na infekčnú žltačku typu A /kontakt potvrdzuje epidemiológ 
RÚVZ/ je potrebné začať očkovanie čo najskôr- najneskôr do 7.dňa od kontaktu – aby sa zabránilo 
rozvinutiu ochorenia, resp. zmiernil sa jeho priebeh – v takom prípade uhrádza očkovaciu látku 
zdravotná poisťovňa – inak si očkovanie aj očkovaciu látku v plnej miere hradí rodič 
 
- vedľajšie,  nežiaduce účinky očkovania – sú mierne -  zvyčajne odznievajú  do 48 hod.  

bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu 
 zriedka celkové príznaky bolesť hlavy, malátnosť, horúčka, nauzea, vracanie, znížená chuť do 

jedla  
 veľmi zriedka hnačka, bolesti svalov, kĺbov, alergická reakcia, neurologické príznaky 

 

 


