
VAKCINÁCIA PROTI MENINGOKOKOM:

NOVÉ ODPORÚČANIE PRE OČKOVANIE V 15 MESIACOCH

Odporúčanie

Vysoká zdravotnícka rada odporúča nahradiť bezplatnú vakcínu proti 
meningokokom C (NeisVac-C®), ktorá sa teraz podáva počas konzultácie vo veku 
15 mesiacoch vakcínou proti meningokokom ACWY (Nimenrix®). Táto vakcína nie 
je zadarmo.Meningokoky sú baktérie. Existujú rôzne typy, medzi ktorými typy A, B, C, 
W a Y sú pre človeka nebezpečné. Môžu spôsobiť meningitídu, zápal mozgu a otravu 
krvi.

Prečo je ACWY-vakcína proti meningokokom odporúčaná Vysokou 
zdravotníckou radou?

V roku 2018 došlo v Belgicku (rovnako ako v susedných európskych krajinách) k 
nárastu meningokokových infekcií spôsobených sérotypmi W a Y. Celkový počet 
meningokokových infekcií zostáva v súčasnosti stabilný. Náhoda meningokokovej 
infekcie zostáva obmedzená, ale môže byť veľmi vážna.

Prečo ešte nie je vakcína zahrnutá do bezplatného základného programu?

Nárast počtu prípadov je v súčasnosti obmedzený.
Z tohto dôvodu nie je očkovacia látka vo Flámsku v krátkom čase bezplatne 
dostupná.

Bez záväzku

Ako rodič máte na tieto informácie nárok, preto sa bez záväzku pýtame, či chcete, 
aby táto vakcína bola podaná. V takom prípade lekár konzultačného centra môže 
predpísať podanie vakcíny po konzultácii v 15-ich mesiacoch namiesto bezplatnej 
vakcíny proti meningokokom C. 

Cena

Meningokoková vakcína ACWY je k dispozícii v lekárňach a stojí 52,60 eur.
Vyberiete si ju v lekárni na lekársky predpis a v 15ich mesiacoch si ju prineste 
na konzultáciu. Informujte sa v zdravotnej poisťovni, či je nejaká časť z kúpnej ceny 
tejto vakcíny preplácaná. Požiadajte o účtenku v lekárni

 



 

Všeobecný harmonogram odporúčaných očkovaní

Body osobitnej pozornosti:

Dieťa a Rodina (poradenské stredisko pre deti v Belgicku-poznámka prekladateľa) 
dôrazne odporúča uplatňovanie tohto kompletného systému, ktorý navrhla Vysoká 
zdravotnícka rada Belgicka.
Z právneho hľadiska je povinná iba vakcína proti detskej obrne.

Pri podávaní vakcíny máte na výber medzi poradenským strediskom pre deti, vaším 
obvodným lekárom alebo detským lekárom.

Okrem vakcín z tohto základného harmonogramu existujú aj ďalšie vakcíny, ktoré 
môžete podať pre individuálnu ochranu vášho dieťaťa, napr. proti meningokokom B, 
proti ovčím kiahňam a hepatitíde A. Poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom.

 (1) S gestačným vekom menej ako 37 týždňov:
• Sa podáva extra dávka proti pneumokokom vo veku 12 týždňov.
• Vakcíny podávané v 15 mesiacoch sú posunuté na podávanie v 13 mesiacoch.

(2) Rotavírusová vakcína stojí na lekársky predpis okolo 12 €. Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 - 8°C). V závislosti 
od značky sú potrebné 2 alebo 3 dávky.

(3) Vysoká zdravotnícka rada odporúča vakcináciu proti ACWY-meningokokom namiesto vakcinácie len proti 
meningokokom C. ACWY-vakcína stojí na predpis približne 53 €. Uchovávajte v chladničke pri teplote (2-8°C). 

(4) 1. ročník stredoškolského vzdelávania. 2 dávky s intervalom 6 mesiacov.
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nie zdarma

kombinovaná vakcína: 1 injekcia
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Detská obrna

Záškrt (diftéria)

Tetanus (strnulosť šije)

Pertussis (čierny kašeľ))

Haemophilus Influenzae B
(meningitída),

Hepatitída B (žltačka)

Pneumokoky (1)

13 sérotypov

Rotavírus (2)                      

Osýpky

Príušnice (zápal príušných žliaz)

German measles (rubella)

Meningokoky typu C alebo ACWY 
(3) (meningitída)

Ľudský papilomavírus (4)

Všeobecný harmonogram 

(1)


