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Pohlavie: sPolu

Diagnóza/Veková skupina 0 01-04 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Spolu

A370
2018 13 20 9 7 7 22 54 65 51 53 75 376

2019 62 22 22 26 11 24 95 128 110 93 109 702

Zdroj: Výročná správa národných referenčných centier zriadených na báze ÚVZ SR a RÚVZ SR za rok 2018 a 2019.

Tabuľka 1 – Výskyt pertussis v rokoch 2018/2019, rozdelenie podľa vekových skupín.

časne a narodenými v termíne.(4) 
Rovnaké odporúčania sú platné 
aj na Slovensku. Vakcíny apliku-
jeme v rovnakej schéme, dávke, 
ako aj časových intervaloch ako 
u detí narodených v termíne či  
s normálnou pôrodnou hmotnos-
ťou. Používame vek chronologic-
ký, nie korigovaný(5). Deti, ktoré 
majú vek na prvé očkovanie počas 
hospitalizácie mali by byť očkova-
né na novorodeneckom oddelení.
Pertussis je ochorenie, ktorého 
priebeh je najťažší u dojčiat, naj-
mä do šiestich mesiacov veku, keď 
je najvyššia miera hospitalizácie  
a úmrtnosti. Očkovanie na per-
tussis sa začalo v roku 1974.  
Odhadovalo sa, že bez očkovania 
by v roku 2001 bolo globálne viac 

ako 1,3 milióna úmrtí súvisiacich 
s čiernym kašľom.(2) V súčasnej 
dobe sa v krajinách zistil vyš-
ší výskyt ochorenia na pertussis  
u starších vekových skupinách. 
Túto skutočnosť autori vysvetľujú 
poklesom protilátok proti čierne-
mu kašľu, lepšou informovanos-
ťou lekárov a citlivými testami na 
B. pertussis - (PCR). Výskyt čierne-
ho kašľa podľa veku za roky 2018 
a 2019 v Slovenskej republike sú 
v Tabuľke 1.

Hoci IgG protilátky prechá-
dzajú placentou, väčšina dojčiat 
nie je chránená pred klinickým 
ochorením počas prvých mesiacov 
života. Táto skutočnosť je pravde-
podobne spôsobená nízkymi a ne-
dostatočným hladinami prenáša-
ných protilátok.(8) Citlivosť dojčiat 
na život ohrozujúci čierny kašeľ je 
dobre zdokumentovaná vysokou 
incidenciou čierneho kašľa v pr-
vých 6 mesiacoch života. Posledné 
štúdie imunizácie matiek preuká-
zali jej účinnosť pri ochrane novo-
rodencov. Protilátkami, ktoré sú  
v dostatočnej hladine u matky, pre-

re veľmi vysoká, čo prinieslo dob-
rú kontrolu mnohých závažných 
prenosných chorôb(8). Je veľmi 
dôležité pre všetky členské krajiny 
Európskej únie diskutovať o zjed-
notení očkovacích kalendárov.(8)

Napriek snahám rôznych organi-
zácií sú v súčasnej dobe prítomné 
rozdiely. Práve táto skutočnosť  
a zvyšujúca sa migrácia rodín  
s deťmi vedie k problémom pri za-
bezpečovaní optimálnej ochrany 
pred infekčnými chorobami.

Očkovanie prematúrnych detí 
je často neodôvodnene odkladané. 
Vedecké poznatky dokazujú, že 
prematúrne deti majú dostatočnú 
postvakcinačnú odpoveď. V očko-
vacom kalendári sa nerobí rozdiel 
medzi deťmi narodenými pred-

Očkovanie polyvalentnými 
vakcínami je medicínsky ove-

rený postup. Výrazný prínos je  
v znižovaní počtu návštev u leká-
ra, znižovaním množstva vpichov, 
čo prináša zníženie medicínskych 
komplikácií a ekonomických ná-
kladov. Očkovací kalendár je jed-
noznačný pre väčšinu slovenskej 
populácie. Dôležité je upriamiť 
pozornosť na očkovanie predčas-
ne narodených detí a na kategóriu 
ľudí, ktorí môžu byť náchylnejší na 
preventabilné ochorenia pre po-
kles titra protilátok na ochorenie. 
Prínos očkovania na výskyt pre-
nosných ochorení je jednoznačný. 
Jeho dosah je medicínsky, ako aj 
ekonomický. Kvalita očkovacích 
programov v Európe je v prieme-

nesú sa v dostatočnom množstve 
a ochránia dojča do vakcinácie.(3) 

Vzhľadom na uvedené je veľmi 
prospešné očkovanie tehotných 
žien a  žien, ktoré plánujú gravidi-
tu. Pravidelné preočkovanie mla-
distvých je nereálne kvôli nízkej 
disciplinovanosti účasti na pre-
očkovaní.(1) Lepšie je zaostriť na 
prevenciu mladých, ktorí si chcú 
založiť rodinu a rovnako tak ich 
celého okolia - stratégia „zámot-
kov“. Táto stratégia spočíva v imu-
nizácii členov rodiny a blízkych 
kontaktov novorodenca, ktorej 
cieľom je vytvoriť ochranné pros-
tredie pre najzraniteľnejšie deti.(6) 

Týmto boostrom zabezpečíme 
okrem zvýšenia protilátok proti 
čiernemu kašľu aj zvyšovanie pro-
tilátok proti tetanu. 

Podávanie polyvalentných vak-
cín znižuje počet vpichov – tým 
znižuje frekvenciu stresu pre die-
ťa, lokálnych reakcií a znižuje sa 
počet návštev u lekára. Klinické 
štúdie preukázali,  že tieto vak-
cíny majú vysokú imunogenitu  
a bezpečnosť. 
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