
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
              HLAVNÝ HYGIENIK
       SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                                                                                                          Bratislava,  25. 1. 2005 
                                                                                                     Číslo: HH/14752/04/SE  

Odborné usmernenie
číslo HH SR/348/2003/SE z 11. februára 2003

na vykonávanie a kontrolu očkovania
sa mení a dopĺňa takto:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 18 ods.
1 písm. b) a § 20 ods. 3 písm. r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994
Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Bod A 2. POLIOMYELITÍDA v prílohe odborného usmernenia na vykonávanie a kontrolu
očkovania sa nahrádza novým textom: 

2.1 Deti narodené od 1. 1. 2005 sa očkujú inaktivovanou trivalentnou parenterálnou vakcínou
proti poliomyelitíde. Prvá dávka vakcíny sa podá najskôr v prvom dni 10. týždňa života.
Druhá dávka vakcíny sa podá o 6 týždňov po prvej  dávke. Tretia dávka sa podá o 6
mesiacov po druhej  dávke. Prvé preočkovanie sa vykoná po dovŕšení 5 rokov života,
druhé  preočkovanie  po  dovŕšení  13  rokov  života  jednou  dávkou  inaktivovanej
trivalentnej parenterálnej vakcíny.

2.2 Deti narodené v roku 2003, očkované v roku 2004 v kampani prvými dvoma dávkami
živej trivalentnej orálnej vakcíny proti poliomyelitíde sa v roku 2005 doočkujú treťou a
štvrtou dávkou živej trivalentnej orálnej vakcíny. Preočkovanie sa u týchto detí vykoná
podľa bodu 2. 1.

2.3 Deti narodené v roku 2004, ktoré neboli dosiaľ očkované sa očkujú v priebehu roka 2005
tromi dávkami inaktivovanej trivalentnej parenterálnej vakcíny v intervaloch minimálne
jeden mesiac. Preočkovanie sa vykoná podľa bodu 2. 1.

2.4 Deti,  ktoré  boli  očkované  štyrmi  dávkami  živej  trivalentnej  orálnej  vakcíny  proti
poliomyelitíde, sa preočkujú po dovŕšení 13 rokov života jednou dávkou inaktivovanej
trivalentnej parenterálnej vakcíny.

2.5 Deti s dočasnou kontraindikáciou, alebo s inou prekážkou očkovania sa očkujú ihneď po
jej odoznení.

Vakcína: trivalentná inaktivovaná vakcína (monovakcína alebo kombinované vakcíny). 
Aplikácia: intramuskulárna alebo subkutánna.



Čl. II

Ruší sa bod A 2. v Prílohe k odbornému usmerneniu hlavného hygienika SR na vykonávanie
a kontrolu očkovania, uverejneného vo Vestníku MZ SR, čiastka  7 – 9 pod č. 37  z 24. marca
2003.

Čl. III

Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. 2. 2005.

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik SR


