
J07AG01 Vakcíny proti Haemophilus influenzae b, purifikovaný konjugovaný antigén parent. s toxoidmi 

 

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať u detí od dovŕšenia dvoch  mesiacov do dovŕšenia piateho 
roku veku. 
 

J07AH03 Vakcína proti meningokokom, bivalentný purifikovaný polysacharidový antigén parent. 1 dávka    

 
 
 
 
 
 

Vakcína ako hradená liečba sa  indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 8 vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len „vyhláška“) u osôb v priamom kontakte s chorou 
osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore. 
Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 5 vyhlášky  
u osôb pred splenektómiou alebo funkčnou alebo anatomickou aspléniou.   
 

J07AH07 
Vakcína proti Meningococcus C, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 1 
dávka 
Vakcína proti Meningococcus C, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 20 
dávok 

 

Vakcína ako hradená liečba sa  indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 8 vyhlášky u osôb 
v priamom kontakte s chorou osobou s meningokokovou meningitídou na základe rozhodnutia 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore. 
Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 5 vyhlášky  
u osôb pred splenektómiou alebo funkčnou alebo anatomickou aspléniou.   
 

J07AJ51 Vakcína proti pertussis, inaktivovaný celobunkový antigén, kombinácie s toxoidmi parent.  

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 
vyhlášky. 
 

J07AJ52 Vakcíny proti pertussis, purifikovaný antigén, kombinácie s toxoidmi Boostrix parent. 

 
Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať osobám od dovŕšenia 18. roku veku.   
                                                                     

J07AL01 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový antigén parent.  

 

Vakcína ako hradená liečba sa  indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 6 vyhlášky u osôb 
umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb. 

 
Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 2 vyhlášky u 

a) osôb od dovŕšenia druhého roku veku do dovŕšenia 18. roku veku podľa prílohy č.3 k vyhláške, 
dispenzarizovaných s 

1. chronickým ochorením dýchacích ciest (J 45 Astma, J 47 Bronchiektázie, Q 32-33  
Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc),  

2. chronickým ochorením srdcovo-cievneho aparátu (Q 20-25 Vrodené chyby srdca ), 
3. chronickými metabolickými poruchami (E 10 Diabetes mellitus 1 typu, E 70, E 71,  E 72,  E 

75, E 76 E 77, E 78, E 79  Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a 
pyrimidínu, E 84 Cystická fibróza), 

4. chronickými renálnými poruchami (N 04 Nefrotický syndróm, N 18-19 Zlyhanie obličiek), 
5. chronickými imunitnými poruchami (A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej  meningitíde 

alebo septikémii, B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom  ľudskej imunitnej nedostatočnosti 
(HIV), C 00-97 Všetky zhubné  nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu, D 55-
59 Hemolytické anémie, D 70 Agranulocytóza, D 71 Funkčné poruchy 
polymorfonukleárnych leukocytov, D 72 Iné poruchy bielych krviniek, D 73 Choroby 
sleziny, D 76 Choroby   postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty, D 80 
Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok, D 81 Kombinovaná imunitná 
nedostatočnosť, D 84 Iné  imunodeficiencie, H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal  
stredného ucha (min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu), Q 89 Vrodené chyby sleziny, Q 90-
91 Downov syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm), 

b) osôb od dovŕšenia 18. roku veku  dispenarizovaných pre chronické ochorenie dýchacích 
ciest, srdcovo-cievného aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami, 

c) detí základne očkovaných pri preočkovaní podľa prílohy č.2 B bod 6 písm. b) k vyhláške, 
d) osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou,  
e) osôb 59 ročných a starších.  

 



J07AL02 

Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 13- 
valentná, 
Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent. 7- 
valentná 

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 
vyhlášky. 
 
Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 2 vyhlášky 

a) u detí do dovŕšenia druhého roku života podľa prílohy č.3 k vyhláške, dispenzarizovaných s 
1. chronickým ochorením dýchacích ciest (J 45 Astma, J 47 Bronchiektázie, Q 32-33  

Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc, P 23-28   Perinatálne vzniknuté respiračné 
poruchy), 

2. chronickým ochorením srdcovo-cievneho aparátu (Q 20-25 Vrodené chyby srdca ), 
3. chronickými metabolickými poruchami (E 10 Diabetes mellitus 1 typu, E 70, E 71,  E 72,  E 

75, E 76 E 77, E 78, E 79  Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a 
pyrimidínu, E 84 Cystická fibróza), 

4. chronickými renálnými poruchami (N 04 Nefrotický syndróm, N 18-19 Zlyhanie obličiek), 
5. chronickými imunitnými poruchami (A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej  meningitíde 

alebo septikémii, B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom  ľudskej imunitnej nedostatočnosti 
(HIV), C 00-97 Všetky zhubné  nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu, D 55-
59 Hemolytické anémie, D 70 Agranulocytóza, D 71 Funkčné poruchy 
polymorfonukleárnych leukocytov, D 72 Iné poruchy bielych krviniek, D 73 Choroby 
sleziny, D 76 Choroby   postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty, D 80 
Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok, D 81 Kombinovaná imunitná 
nedostatočnosť, D 84 Iné  imunodeficiencie, H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal  
stredného ucha (min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu), P 05-07  Nízka pôrodná hmotnosť( 
do 25OO g(, prematurita (GV 37. týždeň), Q 89 Vrodené chyby sleziny, Q 90-91 Downov 
syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm), 

b) u osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou. 
 

J07AL52 Vakcína proti pneumokokom, purifikovaný polysacharidový konjugovaný antigén parent.  

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 2 vyhlášky, ktoré 
neabsolvovali očkovanie proti pneumokokovým infekciám 

a) u detí do dovŕšenia druhého roku života podľa prílohy č.3 k vyhláške, dispenzarizovaných s 
1. chronickým ochorením dýchacích ciest (J 45 Astma, J 47 Bronchiektázie, Q 32-33  

Vrodené chyby priedušnice, priedušiek a pľúc, P 23-28   Perinatálne vzniknuté respiračné 
poruchy), 

2. chronickým ochorením srdcovo-cievneho aparátu (Q 20-25 Vrodené chyby srdca ), 
3. chronickými metabolickými poruchami (E 10 Diabetes mellitus 1 typu, E 70, E 71,  E 72,  E 

75, E 76 E 77, E 78, E 79  Poruchy metabolizmu aminokyselín, lipidov, purínu a 
pyrimidínu, E 84 Cystická fibróza), 

4. chronickými renálnými poruchami (N 04 Nefrotický syndróm, N 18-19 Zlyhanie obličiek), 
5. chronickými imunitnými poruchami (A 39-41 Stav po prekonanej purulentnej  meningitíde 

alebo septikémii, B 20-24 Choroba vyvolaná vírusom  ľudskej imunitnej nedostatočnosti 
(HIV), C 00-97 Všetky zhubné  nádory vyžadujúce si komplexnú protokolárnu liečbu, D 55-
59 Hemolytické anémie, D 70 Agranulocytóza, D 71 Funkčné poruchy 
polymorfonukleárnych leukocytov, D 72 Iné poruchy bielych krviniek, D 73 Choroby 
sleziny, D 76 Choroby   postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty, D 80 
Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok, D 81 Kombinovaná imunitná 
nedostatočnosť, D 84 Iné  imunodeficiencie, H 66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal  
stredného ucha (min. 3x, vyžadujúci ORL intervenciu), P 05-07  Nízka pôrodná hmotnosť( 
do 25OO g(, prematurita (GV 37. týždeň), Q 89 Vrodené chyby sleziny, Q 90-91 Downov 
syndróm, Edwardsov, Patauov syndróm), 

b) u osôb pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.  
 

J07AM01 Tetanický toxoid parent.  

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 3 vyhlášky u osôb na 
základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o ich predchádzajúcom očkovaní, očkujú 
sa pacienti pri 

a) úrazoch, 



b) poraneniach, 
c) nehojacich sa ranách, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na tetanus.  
 

J07AM51 Tetanický toxoid, kombinácie s difterickým toxoidom parent. 

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 4 
vyhlášky každých 15 rokov. 
 

J07BB02 Vakcíny proti chrípke, purifikovaný antigén parent.  

 

Vakcína ako hradená liečba sa  indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 5 vyhlášky u osôb 
umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb a indikuje sa v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 
ods. 1 vyhlášky u  

a) detí od dovŕšenia tretieho roku veku do dovŕšenia 12. roku veku,  
b) osôb  59 ročných a starších,  
c) dispenzarizovaných pacientov bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami 

dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. 
 

J07BB02 Vakcíny proti chrípke, purifikovaný antigén parent. 0,25 ml  

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky u detí 
od šiestich mesiacov do dovŕšenia tretieho roku veku.   

 



J07BB02 Vakcína proti chrípke parent. intradermálne 9 mcg 

 

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods.1 vyhlášky 
u pacientov dispenzarizovaných od dovŕšenia 18. roku veku  do dovŕšenia  59. roku veku s chronickými 
ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými 
poruchami. 
 

J07BB02  Vakcína proti chrípke parent. intradermálne 15 mcg 

 

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 1 vyhlášky  
u dispenzarizovaných osôb 59 ročných a starších. 
 

J07BB02 Vakcína proti chrípke, purifikovaný antigén, na bunkových kultúrach parent.    

 

Vakcína ako hradená liečba sa môže  indikovať v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 5 vyhlášky u 
osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb a indikuje sa v rámci odporúčaného očkovania podľa 
§ 9 ods. 1 vyhlášky u  
       a) osôb  59 ročných a starších,  
       b) dispenzarizovaných pacientov 18 ročných a starších  so závažnými chronickými ochoreniami 
dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. 
Vakcína ako plne hradená liečba sa indikuje u pacientov podľa písmena a) a b) s dokázanou 
precitlivenosťou na vaječnú bielkovinu.   
Na základe súhlasu revízneho lekára sa vakcína ako plne hradená indikuje u pacientov podľa písmena a) 
a b) s dokázanou a zdokumentovanou precitlivenosťou na vaječnú bielkovinu s uvedením niektorej z 
diagnóz K92.8, L50,L20.  
 

J07BC01 Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. do 10 µg povinné očkovanie  

 

Vakcína ako hradená liečba  sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 
vyhlášky u dojčiat a podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u 

a) osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal 
pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu 
B, 

b) novorodencov HBsAg pozitívnych matiek, 
c) osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,  
d) osôb pripravených na transplantáciu orgánov,  
e) osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia 

a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,  
f) osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú 

umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby. 
 
Vakcína ako hradená liečba  sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 vyhlášky u  

a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene, 
b) hemofilikov, 
c) diabetikov, 
d) osôb s cystickou fibrózou, 
e) intravenóznych narkomanov.  

 
J07BC01 Vakcíny proti hepatitíde B,  purifikovaný antigén parent. do 10 µg   

 
 
 
 
 

Vakcína ako hradená liečba  sa môže indikovať v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 
2 vyhlášky u dojčiat a podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u 

a) osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal 
pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu 
B, 

b) novorodencov HBsAg pozitívnych matiek, 
c) osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,  
d) osôb pripravených na transplantáciu orgánov,  
e) osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia 

a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,  
f) osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú 

umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby. 
 
Vakcína ako hradená liečba  sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 
vyhlášky u  



a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene, 
b) hemofilikov, 
c) diabetikov, 
d) osôb s cystickou fibrózou, 
e) intravenóznych narkomanov.  

 
J07BC01 Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. do 10 µg  25 inj 

 

Vakcína ako hradená liečba  sa môže indikovať v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 
2 vyhlášky u dojčiat a podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u 

a) osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal 
pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu 
B, 

b) novorodencov HBsAg pozitívnych matiek, 
c) osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou,  
d) osôb pripravených na transplantáciu orgánov,  
e) osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia 

a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,  
f) osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú 

umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby. 
 
Vakcína ako hradená liečba  sa môže indikovať v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 
vyhlášky u  

a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene, 
b) hemofilikov, 
c) diabetikov, 
d) osôb s cystickou fibrózou, 
e) intravenóznych narkomanov.  

 
J07BC01 Vakcíny proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent 20 µg povinné očkovanie 

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u 
a) osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s nosičom HBsAg alebo osobou chorou na vírusový zápal 

pečene typu B, u ktorej sa laboratórnym vyšetrením zistí, že nemá protilátky proti hepatitíde typu 
B, 

b) osôb pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred dialýzou, 
c) osôb pripravených na transplantáciu orgánov, 
d) žiakov stredných zdravotníckych škôl a študentov zdravotníckych študijných odborov na vysokých 

školách tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej 
látky, 

e) osôb vystavených riziku nákazy pri poranení na základe posúdenia charakteru poranenia 
a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní,  

f) osôb umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a detí, ktoré sú 
umiestnené v resocializačných strediskách pre drogovo závislé osoby.  

 
Vakcína ako hradená liečba  sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 3 vyhlášky u  

a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene, 
b) hemofilikov, 
c) diabetikov, 
d) osôb s cystickou fibrózou, 
e) intravenóznych narkomanov, 
f) homosexuálov, 
g) promiskuitných osôb. 

 
J07BC01 Vakcína proti hepatitíde B, purifikovaný antigén parent. adjuvans adsorbovaná 

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 2 vyhlášky u osôb po 
dovŕšení 15. roku veku  pripravovaných na dialýzu alebo dialyzovaných osôb, ak neboli očkované pred 
dialýzou. 
 

J07BC02 Vakcína proti vírusovej hepatitíde A, inaktivovaný celobunkový vírus parent.  

 
Vakcína ako hradená liečba sa  indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 7 vyhlášky u osôb v 
priamom kontakte s chorou osobou s vírusovým zápalom pečene typu A na základe rozhodnutia 



Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore. 
Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 4 vyhlášky u osôb
a) dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene, 
b) vo veku dvoch rokov, žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k 
pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania. 

 
J07BD52 Vakcína proti osýpkam, v kombinácii proti príušniciam, ružienke, živá atenuovaná parent. 

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 3 
vyhlášky. 
 

J07BF03 Vakcína proti detskej obrne, trivalentná, inaktivovaná, celobunková parent.    

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 
vyhlášky. 
 

J07BG01 Vakcína proti besnote, inaktivovaná, celobunková parent.,  
Vakcína proti besnote, inaktivovaná, celobunková parent. 5 inj 

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného očkovania podľa § 7 ods. 4 vyhlášky u osôb 
poranených besným zvieraťom, alebo zvieraťom podozrivým z besnoty alebo neznámym zvieraťom, na 
základe posúdenia charakteru kontaktu s takýmto zvieraťom. 
 

J07BH01 Vakcína proti rotavírusom, živá, atenuovaná p.o. 
Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať na aktívnu imunizáciu detí vo veku od šiestich týždňov do 
šiestich mesiacov veku života ako prevencia gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou.  
 

J07BH02 Vakcína proti rotavírusom, pentavalentná, žívá, reasortovaná p.o. tekuté LF   

 

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať na aktívnu imunizáciu detí vo veku od šiestich týždňov do 
šiestich mesiacov veku života ako prevencia gastroenteritídy spôsobenej rotavírusovou infekciou.  
 

J07BM01 Vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 6,11,16,18) parent. 

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 8 vyhlášky.  
Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať u dievčat v 13. roku veku, ak lekár rozhodne o potrebe 
očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi. 
Hradená liečba pokračuje v súlade so základnou očkovacou schémou uvedenou v SPC. 
 

J07BM02 Vakcína proti papilomavírusom (humánne typy 16,18) parent.   

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania podľa § 9 ods. 8 vyhlášky.  
Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať u dievčat v 13. roku veku, ak lekár rozhodne o potrebe 
očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi. 
Hradená liečba pokračuje v súlade so základnou očkovacou schémou uvedenou v SPC. 
 

J07CA  Vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, detskej obrne parent. 

 

Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať  v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 
2 vyhlášky. 
 

J07CA01 Vakcína proti diftérii, detskej obrne, tetanu parent. povinné očkovanie  

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 
vyhlášky. 
 

J07CA02 
Vakcína  proti diftérii, tetanu, pertussis, detskej obrne parent. povinné 
očkovanie 

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 
vyhlášky. 
Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať osobám od dovŕšenia štvrtého roku veku. 
 

  
  
J07CA06 Vakcíny proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne parent. povinné 

očkovanie 

 
Vakcína ako hradená liečba  sa indikuje  v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 
vyhlášky u detí, ktoré boli už zaočkované proti vírusovej hepatitíde B kvôli HBsAg pozitivite matky. 



 

J07CA09 
 Vakcíny proti diftérii, tetanu, pertussis, Haemophilus influenzae b, detskej obrne, hepatitíde B 
parent. povinné očkovanie sus inj 

 

Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 
vyhlášky. 
 

 
 


