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Vec 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k odporúčanému očkovaniu 

účastníkov Imunologického prehľadu realizovaného v Slovenskej republike v roku 2018 

proti osýpkam 

 

 V roku 2018 bol v Slovenskej republike realizovaný Imunologický prehľad (ďalej len „IP 

2018“), ktorého hlavným cieľom bolo objektivizovať aktuálny stav imunity obyvateľstva, získať 

obraz o prevalencii a dynamike protilátok a urobiť odhad záťaže populácie Slovenskej republiky 

vybranými prenosnými ochoreniami.  

V rámci IP 2018 boli sérologickým vyšetrením u 503 účastníkov IP 2018 potvrdené 

negatívne alebo hraničné výsledky protilátok proti vírusu osýpok. Ide o skupinu osôb, ktoré 

nemajú protilátky proti osýpkam a sú vnímavé voči infekcii (príloha).  

Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom 

najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Zároveň patria medzi najzávažnejšie 

ochorenia najmä v detskom veku. Ich závažnosť spočíva v častých komplikáciách, ako sú 

pneumónie, bronchopneumónie, encefalitídy a otitídy. Najúčinnejším preventívnym opatrením je 

očkovanie. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 

1 písm. b) a §  5 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

plánuje, koordinuje a určuje rozsah kontroly prenosných ochorení a plánuje, koordinuje a určuje 

rozsah a očkovacie schémy imunizačného programu. 

Na základe záverov z IP 2018, odporúčaní Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady 

ako aj Pracovnej skupiny pre imunizáciu, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  

 

o d p o r ú č a 

očkovať proti osýpkam osoby, u ktorých boli v rámci IP 2018 zistené negatívne alebo 

hraničné výsledky protilátok proti osýpkam a to jednou dávkou trivalentnej očkovacej 

látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke, s výnimkou osôb s kontraindikáciou očkovania. 
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Uvedené odporúčané očkovanie (očkovacia látka a výkon očkovania) bude týmto osobám 

na základe žiadosti ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky (listom č. S04185-2019-ŠT2-

9 zo dňa 17. 4. 2019) uhrádzané príslušnou zdravotnou poisťovňou. 

Očkovanie proti osýpkam je odporúčané vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu 

vo výskyte osýpok, v súlade s „Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky 

k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu 

a na elimináciu rubeoly v SR“ v SR č. OE/5612/2017 zo dňa 02.08.2017 a podľa „Akčného 

plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na 

elimináciu rubeoly v SR“ uverejnenom vo vestníku  MZ SR v bode č.1,  vo vestníku  MZ SR 

čiastka 1- 4/2008 a vzhľadom na pokles úrovne zaočkovanosti detskej populácie proti osýpkam 

v posledných rokoch v rámci povinného pravidelného očkovania.  

  

 S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 

Príloha : podľa textu 

 

 

 

 

Rozdeľovník: 

Kancelária ministerky zdravotníctva, MZ SR 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 

Zdravotné poisťovňa UNION 

Zdravotná poisťovňa Dôvera 

RÚVZ v SR 

 

 

 

 

 

 

 


