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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. 

 
 

 
 
 

                                                                    Meningokoková meningitída 
- hnisavý  zápal mozgových obalov vyvolaný baktériou Neisseria meningitidis, na Slovensku hlavne 
typom B, ďalej typom A,C,Y,W135 
- prameňom nákazy je chorý človek, ale aj bezpríznakový nosič bacila v nosohltane 
- rizikové sú najmä malé  deti do 5 rokov veku  a mládežníci, aj keď ochorieť môže vnímavá osoba 
v každom veku,  
- ochorenie má obvykle rýchly, závažný priebeh často končiaci smrťou, resp. závažnými trvalými 
následkami,  inkubačný čas je 1-8 dní, prvé príznaky sú nešpecifické preto často nerozpoznané, čo 
môže oddialiť potrebnú liečbu.  
-  očkovacie látky aktuálne odporúčané u nás a použiteľné  od dojčenského veku   

 vakcína proti meningokokom skupiny B – Bexsero, výrobca GSK, dostupná na Slovensku 
od 1.3.2019 – očkovať možno dojčatá od ukončeného 2.mesiaca veku a osoby staršie 
injekciou do svalu.  
Počet podaných základných dávok a potreba posilňovacej dávky a ich odstupy sa líšia 
podľa veku, v ktorom sa začína očkovať,  je možné aj súbežné podanie s vakcínami 
používanými na povinné očkovanie dojčiat  pri podaní na rôzne miesta,  výrobca však 
odporúča uprednostniť samostatné očkovanie /nižšie riziko teploty a očakávateľných 
vedľajších reakcií po očkovaní/ 

možné nežiaduce účinky po očkovaní vakcínou Bexsero – majú prechodný charakter -  
nechutenstvo, spavosť, podráždenosť, neobvyklý plač, bolesti hlavy, šije, svalov,  hnačka, vracanie, 
vyrážka, ekzém, bolesti kĺbov, teplota nad 38st.C, bolesť, začervenanie, zateplenie a zatvrdnutie 
v mieste aplikácie injekcie, menej časté sú kŕče sprevádzajúce horúčku,  zriedkavé sú alergické 
reakcie, koprivka, vaskulitída, neurologické príznaky 

 

 konjugovaná vakcína proti 4 typom baktérie – A,C,Y,W135 – Nimenrix určená pre deti 
staršie ako 1 rok, očkuje sa 1 dávkou do svalu, potreba preočkovania zatiaľ nie je 
stanovená. 

Možné  nežiaduce reakcie po očkovaní  vakcínou Nimenrix  - majú prechodný charakter  – 
začervenanie, bolesť, opuch v mieste vpichu ,  horúčka, bolesť hlavy, bolesti svalov, kĺbov, nauzea, 
vracanie, hnačka, ojedinele neurologické príznaky a alergická reakcia. 
 
Očkovacie látky aj očkovanie hradí rodič, osobitne sa posudzuje potreba podania vakcíny jedincom 
ktorí boli v úzkom kontakte s chorým na meningokokovú meningitídu /o tom rozhoduje epidemiológ 
RÚVZ/. 

 
 
 
 

 


