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Vec: Informácia k preočkovaniu adolescentov v 13. roku života

V súvislosti s opakovanými otázkami týkajúcimi sa preočkovania adolescentov v 13.
roku života vakcínou Dultavax Vám zasielame nasledovné stanovisko.

Očkovacia látka Dultavax sa v SR používala na preočkovanie adolescentov v 13. roku života
trivakcínou proti záškrtu, tetanu a detskej obrne so zníženým obsahom antigénov v súlade
s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva R č. 585/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prevencii a kontrole prenosných ochorení. l. júla 2010 nadobudla účinnosť vyhláška
Ministerstva zdravotníctva R Č. 273/2010, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva
zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z.. Touto vyhláškou sa upravilo aj preočkovanie
adolescentov. V 13. roku života sa vykonáva preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu
kašľu a detskej obrne tetravakcínou Boostrix Polio so zníženým obsahom antigénov.

Deti narodené v roku 1997, v súlade s vyhláškou Č. 585/2008 Z. z. a s očkovacím kalendárom
na rok 2009, majú byť v priebehu roka 2010 doočkované vakcínou Dultavax. Nepreočkované
deti narodené pred rokom 1997 sa doočkujú vakcínou Dultavax.
Deti narodené v prvom polroku 1998, v súlade s vyhláškou Č. 585/2008 Z. z. a s očkovacím
kalendárom na 1. polrok 20 l O, majú byť v priebehu roka 2010 doočkované vakcínou
Dultavax.
Deti narodené v druhom polroku 1998 majú byť v súlade s vyhláškou Č. 273/2010 Z. z.
a očkovacím kalendárom na 2. polrok 2010 preočkované vakcínou Boostrix Polio.

V súlade s Opatrením Ministerstva zdravotníctva SR č. OPL0210-12932/2010-0L, ktorým sa
vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia sú s účinnosťou od l. 7. 2010 očkovacie látky Dultavax
a Boostrix Polio zakategorizované pod symbolom "V' na plnú úhradu zdravotnými
poisťovňami. Indikačné obmedzenia pre použitie obidvoch vakcín umožňujú ich používanie
v súlade s touto informáciou.
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