
Informácia o plnení Národného imunizačného programu
v Slovenskej republike k 1. 1. 2012

Úvod

Slovenská republika sa od roku 1986 riadi jednotným imunizačným programom,
ktorého cieľom je eliminovať až eradikovať výskyt prenosných ochorení dôsledným
zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Okrem toho zahŕňa kontrolu
zaočkovanosti, sledovanie nežiaducich účinkov po očkovaní, hodnotenie imunitného stavu
populácie, sledovanie výskytu ochoreni, ktorým možno predchádzať očkovaním a sledovanie
cirkulácie pôvodcov nákazy v populácii, resp. vo vonkajšom prostredí.

Program sa plní v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO)
a v súlade s praxou členských štátov krajín Európskej únie. Stratégia Svetovej zdravotníckej
organizácie voblasti očkovania je zameraná na jeho rozšírenie o ďalšie cieľové skupiny
populácie, na zavádzanie nových očkovacích látok do bežnej praxe, nových očkovacích
programov, ktoré znížia výskyt infekčných ochorení ovplyvniteľných očkovaním a zvýši sa
bezpečnosť, účinnosť a compliance (akceptovateľnosť) cieľovej skupiny populácie.

Národný imunizačný program v Slovenskej republike

Národný lmunizačný program v Slovenskej republike zahŕňa pravidelné povinné
očkovanie detí a dospelých, očkovanie osôb vo vysokom riziku infekcie a očkovanie
všeobecne odporúčané v záujme prevencie ochorení.

Ciele
Národný imunizačný program sa zabezpečuje v súlade s cieľmi programu SZO č.7

"Zdravie pre všetkých v Zľ.storoči'',

Plnenie cieľov Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike
Dôsledným plnením Národného imunizačného programu sa podarilo vacsmu

z prioritných cieľov v Slovenskej republike dosiahnuť. Slovensko patrilo medzi prvé štáty
na svete, ktoré dosiahli elimináciu detskej obrny, a to 40 rokov pred jej dosiahnutím v rámci
Euroregiónu SZO. V roku 2002 bola potvrdená eradikácia detskej obrny v Euroregióne SZO,
vrátane Slovenskej republiky. Realizáciou systematického celoplošného očkovania sa
podarilo eliminovať na územi Slovenskej republiky tak závažné infekcie ako záškrt, tetanus
detí a mladistvých a u ostatných ochorení imunizačného programu sa ich výskyt výrazne
redukoval.

Od roku 1998 s výnimkou troch ochorení v epidemiologickej súvislosti
s importovanými prípadmi osýpok u utečencov v azylových zariadeniach Slovenskej
republiky a dvoch prípadoch importovaných osýpok sa ochorenie na osýpky nezaznamenalo.
U ostatných ochorení preventabilných očkovaním sa chorobnosť pohybuje na veľmi nízkych
až nulových hodnotách. K významnému poklesu chorobnosti na vírusovú hepatitídu typu B
došlo od zavedenia pravidelného povinného očkovania dojčiat proti vírusovej hepatitíde typu
B v roku 1998. Jediné ochorenie, u ktorých sa zaznamenal nárast je čierny kašeľ.



Organizácia očkovania
Očkovanie sa realizuje v súlade so zákonom 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a

rozvoji verejného zdravia a v súlade s jeho vykonávacím predpisom Vyhláškou 58512008 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení
neskorších predpisov.

Očkovanie plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
v Slovenskej republike. V roku 2006 bola ministrom zdravotníctva SR menovaná Pracovná
skupina pre imunizáciu (PSPI) ako poradná skupina Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky pre problematiku týkajúcu sa imunizácie. Pracovná skupina predkladá
návrhy na antigénne zloženie očkovacích látok na pravidelné povinné očkovanie detí
a dospelých, odporúča mimoriadne očkovanie a aplikačné postupy pri použití očkovacích
látok, navrhuje krátkodobú a dlhodobú stratégiu Národného imunizačného programu
v Slovenskej republike. Odporúča zavádzanie nových druhov očkovacích látok, nových
druhov očkovania v Slovenskej republike a predkladá návrhy na zosúladenie stratégie
Národného imunizačného programu v Slovenskej republike s odporúčaniami Svetovej
zdravotníckej organizácie, Európskej komisie a s praxou členských štátov Európskej únie.

Do Národného imunizačného programu je zaradené pravidelné povinné očkovanie detí
proti detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým
invazívnym infekciám, pneumokokovým infekciám, osýpkam, ružienke, mumpsu a povinné
preočkovanie dospelých proti diftérii a tetanu. Národný imunizačný program ďalej zahŕňa
povinné očkovanie osôb vo vysokom riziku nákazy proti vírusovej hepatitíde typu B,
tuberkulóze, besnote, kliešťovej encefalitíde, chrípke a pneumokokovým infekciám.

Okrem pravidelného povinného očkovania sa v Slovenskej republike odporúčajú
a väčšinou aj realizujú nasledovné očkovania: proti vírusovej hepatitíde typu A, proti
vírusovej hepatitíde typu B, meningokokovej meningitíde, pneumokokovým infekciám,
chrípke, hemofilovým invazívnym infekciám a kliešťovej encefalitíde.

Prehľad najvýznamnejších zmien v stratégii pravidelného celoplošného očkovania
v Slovenskej republike od roku 1998 je v nižšie uvedenej tabuľke.

Prehľad najvýznamnejších zmien v stratégii očkovania od roku 1998

Očkovanie proti Zmena Rok

VHB zavedenie povinného očkovania dojčiat 1998

Hib zavedenie povinného očkovania dojčiat 2000

diftérii
zavedenie preočkovania 13 ročných detí 2004(bivakcína proti záškrtu a tetanu)

VHB zavedenie povinného očkovania adolescentov 2004

zavedenie povinného očkovania dojčiat neživou
poliomyelitíde parenterálnou poliovakcínou ktorá nahradila živú 2005

poliovakcínu
diftérii, tetanu, čiernemu zavedenie očkovania polyvalentnou hexavakcínou
kašľu, detskej obrne, VHB s obsahom acelulárnej pertusickej zložky
aHib 2007
diftérii, tetanu a zavedenie preočkovania 13 ročných detí trivalentnou
poliomyelitíde očkovacou látkou
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pneumokokovým infekciám zavedenie povinného očkovania dojčiat

zavedenie povinného preočkovania dospelých 2009
diftérii a tetanu bivalentnou očkovacou látkou

tuberkulóze zrušenie preočkovania tuberkulín negatívnych detí
v 11. roku života

diftérii, tetanu,
poliomyelitíde a čiernemu zavedenie preočkovania v 13. roku života 2010kašľu

zavedenie odporúčaného očkovania ž-ročným deťom
vírusovej hepatitíde typu A žijúcim v zlých hygienických podmienkach plne

hradené z verejného poistenia

tuberkulóze zrušenie očkovania novorodencov 2012

Kontrola očkovania
V súlade so Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou 585/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení
neskorších predpisov sa každoročne vykonáva administratívna kontrola pravidelného
povinného očkovania, pri ktorej sa sleduje zaočkovanosť detí očkovaných vzhl'adom na
dosiahnutý vek. Zaočkovanosť sa vyhodnocuje na úrovni obvodov, okresov, krajov a celého
Slovenska.

Kontrolujú sa tie ročníky narodenia, ktoré by mali byť vzhl'adom na dovŕšený vek
všetky zaočkované. Ďalej sa kontroluje zaočkovanosť študentov škôl so zdravotníckym
zameraním proti VHB, očkovanie novorodencov HBsAg pozitívnych matiek, zaočkovanosť
pacientov na hemodialyzačných oddeleniach proti VHB, zaočkovanosť kontaktov osôb
infikovaných vírusom hepatitídy B, zaočkovanosť proti chrípke a pneumokokovým infekciám
u osôb umiestnených v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách
a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Kontrola zahŕňa aj správnosť postupu pri očkovaní a úplnosť záznamov o očkovaní
v zdravotnej dokumentácii, skladovanie očkovacích látok, kontraindikácie očkovania a
nežiadúce reakcie po očkovaní. Podmienkou dosiahnutia dostatočnej kolektívnej imunity proti
ochoreniam preventabilným očkovaním je 95 % zaočkovanosť na celoslovenskej úrovni.
Zaočkovanosť populácie detí v Slovenskej republike dlhodobo prekračuje 95 % nielen na
celoslovenskej úrovni, ale aj na úrovni krajov. Snahou je, aby sa aj na úrovni okresov dosiahla
95 % zaočkovanosť a na úrovni obvodov minimálne 90 % zaočkovanosť.
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Porovnanie chorobnosti a zaočkovanosti vybraných infekčných ochorení
preventabilných očkovaním

2007 2008 2009 2010 2011
Ochoreuie reI. reI. reI. reI. reI.

chorob. zaoč. chorob. zaoč. chorob. v chorob. zaoč. chorob. zaoč.zaoc.
Záškrt O 99,4 O 99,4 O 99.2 O 99,1 O 99,0

Tetanus 0,02 99,4 O 99,4 O 99,2 0,02 99,1 0,02 99,0

Cierny 0,39 99,4 1 94 99,4 5,3 99,2 25,4 99,1 17,22 99.0kašeľ

Osýpky O 98,9 O 99,5 O 98,9 O 98,5 0,04 98,3

Ružienka 0,04 98,9 O 99,5 O 98,9 O 98,5 O 98,3

Mumps 0,09 98,9 0,09 99,5 0,09 98,9 0,04 98,5 0,04 98,3

Detská O 994 O 99,4 O 99,2 O 99,1 O 99,0
obrna

rrBC l3,l3 98,0 12,07 98 9,49 97,0 8,17 97,6 -* 97,1

~B 1,91 99,4 2,07 99,4 2,6 99,2 2,08 99,1 1,71 99,0

lHib 0,1 99,2 0,1 99,0 005 99,4 0,47 99,1 0,57 99,0
o o • oo

Návrh zmien stratégie pravidelného povinného očkovania v roku 2007 a v ďalších
rokoch v súlade s odporúčaniami Pracovnej skupiny pre imunizáciu

Pracovná skupina pre imunizáciu ÚVZ SR navrhuje pre rok 2012 nasledovné zmeny
stratégie pravidelného povinného očkovania detí a dospelých:

1) Zrušenie očkovania novorodencov proti tuberkulóze-

2) Zavedenie odporúčaného očkovania proti humánnym papilomavírusom (HPV) plne
hradeného z verejného poistenia pre l2-ročné dievčatá

* platné od 10 102012

Záver:
Plnenie Imunizačného programu je v súčasnosti v Slovenskej republike zabezpečené

a očkovanie proti jednotlivým infekčným ochoreniam je kompatibilné s očkovaním
realizovaným v ostatných členských štátoch Európskej únie (EÚ). Neplnenie lmunizačného
programu by malo závažný dopad na zdravotný stav populácie Slovenska. Došlo by
k vzostupu chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia ovplyvniteľné očkovaním, k vzniku
epidémií ako aj k znovu objaveniu takých ochorení, ktoré sa u nás vďaka očkovaniu
nevyskytujú už celé desaťročia. Okrem medicínskeho významu je systematické očkovanie

4



dôležité aj po ekonomickej stránke. Náklady na liečbu, hospitalizáciu, liečbu komplikácií
a ďalšie náklady v súvislosti s ochoreniami, ktorým možno predchádzať očkovaním
sú neporovnateľne vyššie ako náklady na očkovanie.

Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je vylúčené
zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska. Preto je
aj naďalej nevyhnutné udržať doterajšiu vysokú zaočkovanosť detskej populácie, zvyšovať
zaočkovanosť dospelých a venovať osobitnú pozornosť očkovaniu ťažko dosiahnuteľných
skupín populácie.

Perspektívou je rozširovanie pravidelného povinného očkovania detskej populácie,
resp. vybraných skupín osôb vo vysokom riziku nákazy proti ďalším infekciám (varicelIa,
meningokoková meningitída, rotavírusové infekcie) v súlade s odporúčaniami SZO a v súlade
s realizáciou očkovania v ostatných členských štátoch EÚ.
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