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70. ROKY 20. STOROČIA 
• domnienka - boj proti infekčným chorobám sa skončil 

• "čas uzavrieť knihu o infekčných ochoreniach, vyhlásiť vojnu proti epidémii a presunúť 

národné zdroje na také chronické problémy ako rakovina a srdcové choroby „

V PRIEBEHU POSLEDNÝCH DVOCH DESAŤROČÍ: 
• rozšírenie nových chorôb, ako je HIV / AIDS, hepatitída C, hemoragické horúčky  ... 

• oživenie chorôb, ktoré sa dlho považujú za kontrolované, ako je malária, cholera, ... 

• infekčné choroby spôsobujú 63% všetkých úmrtí detí a 48% predčasných úmrtí 

• mnohé z týchto úmrtí sú spôsobené epidemickými infekčnými chorobami, ako je cholera, 

meningokoková choroba a osýpky 

• existujú pretrvávajúce hrozby veľkých epidémií s nárastom úmrtnosti 

• veľké riziko – nozokomiálne nákazy, ale aj profesionálne nákazy

ÚČINNÝ DOHĽAD NAD INFEKČNÝMI CHOROBAMI
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Prečo je očkovanie dôležité
pre zamestnancov?

PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE: 

• ↑ riziko vystavenia VPD

• ↑ riziko prenosu VPD na ľudí

ohrozených

OČKOVANIE CHRÁNI:

• zdravotníkov

• ich rodiny

• pacientov, s ktorými sú v kontakte

POVINNOSŤ ZDRAVOTNÍKOV:

• starať sa a chrániť svojich pacientov



Najzávažnejšie infekčné riziká zdravotníckych 

pracovníkov

PRENOS 

• kvapôčkami (kašeľ, kýchanie) a respiračnými

časticami (dýchanie a hovorenie – vzdušnými prúdmi)

– varicels, mumps, osýpky, Per, chrípka, meningokoková

infekcia, iné (RSV)

• nákazy krvi –

– perkutánna a slizničná expozícia – HBV, HCV, HIV

• kontakt (priamy, nepriamy)

– C. difficile, MRSA, herpes simplex, adenoviírus

(keratoconjunctivitis)



• Hygiena rúk: pred a po priamom kontakte s 

pacientom

• Osobné ochranné pracovné pomôcky: rukavice, 

masky/ N95 respirátory, plášte

• Izolačné opatrenia:
– kontakt, kvapôčky, aeroso

• OČKOVANIE: pre- a post-expozične

OCHRANA ZDRAVOTNÍKOV



• zvýšiť ochranu pred OPO

• chrániť zraniteľných pacientov 

• chrániť spolupracovníkov 

• chrániť svoju rodinu a priateľov 

• pomôcť k zníženiu práceneschopnosti na pracovisku 

• prispievať - globálna stratégia – eliminácia/eradikácia OPO 

BENEFIT OČKOVANIA



• Infekcie zavlečené alebo šírené infikovanými zdravotníkmi - epidémie 
– mumps, osýpky, ružienka, varicela, Per, chrípka

• Asymptomatické  alebo minimálne príznaky (pacienti) – prenos infekcie
– chrípka, chronická HBV 

• Prodromálna fáza (pacienti) – prenos infekcie
– osýpky, varicela

• Zdravotníci – infikovať sa vstupom do izby, kde leží infekčný pacient 
– osýpky (do 75 minút) 

• Aerosol infekčných tekutín môže viesť k infekcii 
– meningokoky (CSF v laboratóriu)

• Vzdušné nákazy – aj pri pitve (zdroj – kadaver)
– varicela

(Paul N, Jacob ME. Clin Infect Dis 2006;43:599-601)

Prečo je tak dôležité očkovať zdravotníckych pracovníkov?



Proti čomu očkovať zdravotníckych pracovníkov?
(WHO, ACIP)

ochorenie vakcína spôsob kontakt s pacientom poznámka post-exp. profylaxia

Osýpky MMR# preferované priamy/nepriamy pred 1968 imúnni, sérol. dôkaz ≤3 dni po expozícii, IG

Mumps MMR# preferované priamy/nepriamy nie

Ružienka MMR# preferované priamy/nepriamy IG

Varicela (V)# priamy/nepriamy sérologický dôkaz ≤4 dni post-expozícii, VZIG

VHB požadované kontakt s krvou/tel. tekutiny ≤7 dni po expozícii (HBIG)

Chrípka priamy/nepriamy každoročne antivirotiká

Tetanus (Tdap) )# rutinne poranenie (TIG)

Diftéria (Tdap) )# rutinne

Pertussis (Tdap) )# rutinne priamy/nepriamy pediatria, novorodenci kontrola epidémie

# požadované dávky



Proti čomu očkovať zdravotníckych pracovníkov?
(WHO, ACIP)

ochorenie spôsob riziko poznámka

Antrax post-expozične biologický bojový prostriedok

BCG pre-expozične infekčné agens 

VHA post-expozične vyššie riziko pediatria, infekčné, gastro, JIS; IG

Meningokoky laboratórium (CSF) individuálne och., epidémia kontrola epidémie

Polio import, výskum infekčné agens 

Rabies post-expozične, výskum infekčné agens RIG

Týfus laboratórium infekčné agens 

Vaccinia výskum (pre- post-exp.) infekčné agens biologický bojový prostriedok

ŠPECIÁLNE POUŽITIE VAKCÍN



Čo je dôležité urobiť

ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

• Poznať svoj očkovací status

• Poskytnúť informácie zamestnávateľovi

• Povinné/odporúčané očkovanie:

– bez očkovania/prekonania ochorenia: 

– vylúčení z kontaktu s pacientami, ktorí majú OPO



Zdravotnícki pracovníci - vystavení  OPO (chrípka, osýpky, a čierny kašeľ, ...) 

• udržiavanie imunity zdravotníckych pracovníkov  - prevencia prenosu OPO od 

pacientov 

• odporúčanie pre očkovanie – pravdepodobnosť kontaktu s pacientmi a/alebo biol. 

materiálom

• aplikácia vakcín - pred alebo minimálne počas prvých niekoľkých týždňov zamestnania  

• očkovanie proti chrípke - každoročne  

• každý pracovník - individuálne posúdenie pre špecifické vakcíny (KI sa zohľadnia)  

• pracovné postupy - štandardné a dodatočné opatrenia – minimalizácia rizika 

• po expozícii - profylaxia  

Čo je dôležité urobiť



• imunokompromitované osoby - vyššie riziko ochorenia

• pre optimálnu ochranu - niektoré vakcíny

• niektoré vakcíny sú kontraindikované

IMUNOSUPRESIA:

• autoimunitné ochorenia

• terapia kortikoidmi 

• nádory a ich liečba 

• HIV

• transplantácia orgánov alebo kostnej drene

• funkčná alebo anatomická asplénia

Očkovanie imunokompromitovaných pacientov



OČKOVANIE

– chrípka

– pneumokoky

– ďalšie inaktivované vakcíny (ak sú požadované)

– domácich kontaktov (aj živé vakcíny) – ochrana pacienta

VYHNÚŤ SA ŽIVÝM VAKCÍNAM

– pacienti pred imunosupresívnou th. a transplantáciou – extra dávky vakcín 

pred/po liečbe

– nepodávať živé vakcíny

– pacienti menej „imunokompromitovaní“ – živé vakcíny v závislosti od 

zdravotného stavu:

• MMR, MMRV, rotavírusy, zoster, žltá zimnica

• NIE BCG, orálna vakcína proti týfusu 

Očkovanie imunokompromitovaných pacientov



PRIAMY KONTAKT s krvou a/alebo telesnými tekutinami 

• všetky osoby, ktoré majú fyzický kontakt s alebo sú potenciálne vystavení: 

• napr. zubní lekári, lekári, zdravotné sestry, študenti, pracovníci v núdzi (hasiči, ambulancie a dobrovoľníci 

prvej pomoci), biomedicínski a inžinierski pracovníci, márnice - technici, centrálne sterilizácie, pracovníci 

zodpovední za čistenie, dekontamináciu a likvidáciu kontaminovaných materiálov

NEPRIAMY KONTAKT s krvou a/alebo telesnými tekutinami  

• pracovníci:  

• len zriedka priamy kontakt s krvou alebo telesnými tekutinami 

• vystavení infekciám šíreným kvapôčkami, ako sú osýpky  

• napr. personál – strava, úradníci, technici 

MINIMÁLNY KONTAKT PACIENTA 
• v mnohých zdravotníckych zariadeniach - administratívni pracovníci, záhradníci a iné profesijné skupiny 

• bez väčšieho vystavenia infekčným chorobám (ako napr. bežnápopulácia) 

• bez zahrnutia do očkovacích programov

LABORATÓRNI ZAMESTNANCI - osobitné riziká a možnosť vystavenia vysokým koncentráciám 

mikroorganizmov generovaných kultivačnými postupmi 

• ďalšie riziko - pri manipulácii s ľudskou krvou a tkanivami 

Kategorizácia rizík – použitie vakcín u zdravotníckych pracovníkov



Možnosti očkovania dospelých

• Dospelí si neuvedomujú potrebu očkovania .... ale väčšina 
pacientov bude akceptovať vakcíny, ak ich odporúča 
dôveryhodný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

• Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pre dospelých sú 
zaneprázdnení a majú konkurenčné priority .... ale 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti si uvedomujú, že 
imunizácia je dôležitá pre ich pacientov

• nie všetci poskytovatelia skladujú všetky vakcíny pre 
dospelých .... ale prístup k vakcínam sa zvyšuje



4 komponenty:

1. posúdiť vakcinačný status dospelých pacientov 

2. odporúčať vakcíny, ktoré potrebujú 

3. aplikovať potrebné vakcíny

4. zdokumnetovať očkovanie

• imunizácia nekončí v detstve

• prevencia infekcií očkovaním – celoživotný proces

• zdravotnícky pracovníci – vzdelávanie v tejto problematike

Očkovanie dospelých – kvalita zdravia



1. Ochorenia nepoznajú vek: vakcíny sú odporúčané adolescentom aj dospelým

• mladí a zdraví ľudia môžu tiež ochorieť

2. Mnohí dospelí už nemôžu byť chránení vakcínami prijatými v detstve alebo neboli 

plne očkovaní v detstve

3. Odporúča sa aplikovať posilňovacie dávky po niektorých vakcínach (napr. Per)

4. Získaná imunita zdravotníkov chráni aj iných zraniteľných ľudí v komunite: 

– novorodencov - neočkovaní

– staršie osoby - starí rodičia/rodinní príslušníci 

– spúolupracovníkov, ktorí môžu šíriť baktérie

5. Niektoré "novšie" vakcíny sú len pre dospelých a dospievajúcich

• pásový opar ("zoster") 

• ľudský papilomavírus (HPV) 

Why Dospelí tiež potrebujú vakcíny I.



6. Dospelí sú vo všeobecnosti príliš zaneprázdnení, aby trávili čas na PN 

7. Mnohí dospelí (zdravotné problémy) sú vysoko zraniteľní voči OPO:
• tehotné ženy

• pacienti s astmou, ochoreniami srdca a pľúc alebo cukrovkou

• pacienti s HIV/oslabeným imunitným systémom alebo ochorením pečene

8. Žijeme dlhšie ako v minulosti   
• nárast zdravotných komplikácii  s vekom

9. OPO sú „drahé“ ochorenia – nepriame náklady najmä – PN

10. Vakcíny – dôležitou súčasťou zdravia

Why Dospelí tiež potrebujú vakcíny II.



Záver

• Zdravotnícki pracovníci - biologické, chemické, fyzikálne, 
ergonomické a psychosociálne riziká:
– HBV, HCV, HIV, TB - najväčšie riziko 

• Redukcia rizika - očkovanie neimúnnych zdravotníkov

• Očkovania proti VHB – prevencia infekcie 
– všetci zdravotnícki pracovníci očkovaní proti VHB

• Štandardné postupy: 
– zvládať poranenia injekčnou ihlou 

– dostupné a známe všetkým zamestnancom (HER)



Ďakujem za pozornosť


