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Vec: Informácia o očkovaní pandemickou vakcínou v SR

V Slovenskej republike sa v súčasnosti realizuje distribúcia očkovacej látky Panenza
lekárom primárneho kontaktu pre dospelých na očkovanie tehotných žien a osôb s vysokým
rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení pandemickou chrípkou. Budúci týždeň
bude vakcína distribuovaná lekárom primárneho kontaktu pre deti a dorast. Zoznam diagnóz
osôb s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení pandemickou chrípkou bol
vypracovaný vybranými hlavnými odborníkmi MZ SR pre jednotlivé klinické odbory a je
uvedený v prílohe. Uvedené skupiny osôb budú vyzvané na očkovanie prostredníctvom
masmédií.

Panenza je inaktivovaná splitová nonadjuvantná vakcína, ktorá obsahuje
štiepený vírus chrípky AlCalifornial7/2009 (HINI) 2009. Je to bezfarebná, číra až
opaleskujúca injekčná suspenzia v 10 dávkovej liekovke. Po prvom otvorení sa musí vakcína
použiť do 7 dní za predpokladu, že bude uchovávaná v chladničke pri teplote 2 až 8 stupňov
Celzia. Exspirácia vakcíny je l rok. Nežiaduce účinky po očkovaní vakcínou Panenza sú
porovnateľné s nežiaducimi účinkami sezónnych chrípkových vakcín. Podľa správy EMEA
(Európskej liekovej agentúry) neboli dosiaľ hlásené žiadne závažné nežiaduce účinky po
očkovaní pandemickými vakcínami.
V súlade s oficiálnymi odporúčaniami sa vakcína aplikuje nasledovne:

• deťom od 3 rokova dospelým - jedna dávka vakcíny intramuskulárne v
množstve 0,5 ml,

• deťom od 6 mesiacov do 3 rokov života - 2 dávky vakcíny intramuskulárne v
odstupe najmenej 3 týždňov, v množstve il 0,25 ml.

Doterajší záujem o očkovanie pandemickou vakcínou zo strany zdravotníckych
pracovníkov je nízky, napriek tomu, že očkovanie tejto rizikovej skupiny je dôležité aj z
hl'adiska ochrany pacientov pred ochorením.
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Hlavný hygienik Slovenskej republiky opätovne vyzýva všetkých zdravotníckych
pracovníkov, aby možnosť očkovania ako špecifickej prevencie využili a boli príkladom
v zdravotnom uvedomení pre ostatných.

Pandémia chrípky nie je sezónnou záležitosťou a nie je ohraničená ukončením bežnej
chrípkovej sezóny. Riziko pretrvávania pandemického obdobia v priebehu celého roka trvá,
s možnosťou vzniku d'alších pandemických vín.

Prípady pandemickej chrípky A (HINI) 2009 hlásia všetky krajiny Európy. Celkovo
bolo v Európe od apríla nahlásených 2 185 úmrtí. Od 41. kalendárneho týždňa do 51.
kalendárneho týždňa sa počet úmrtí každé dva týždne zdvojnásoboval. Pokles v 52. a 53.
kalendárnom týždni bol pravdepodobne spôsobený dovolenkovým a prázdninovým obdobím
medzi vianočnými sviatkami a Novým rokom. Väčšina úmrtí bola hlásená zo západnej
Európy, zvyšuje sa počet úmrtí v strednej a východnej Európe. Celkový počet fatálnych
prípadov pandemickej chrípky vo svete v súčasnosti presiahol 10 000 prípadov. Avšak, najmä
v dôsledku chýbajúceho laboratórneho vyšetrovania prípadov a tiež nehlásenia prípadov
v niektorých krajinách tento počet nezodpovedá reálnemu počtu fatálnych prípadov.

Očkovanie pandemickou vakcínou je najoptimálnejšou a najefektívnejšou
prevenciou proti pandemickej chrípke.

Týmto listom žiadam regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR, aby v spolupráci
s VÚC v SR s touto informáciou oboznámili územne príslušných lekárov prímárneho
kontaktu.

S pozdravom

L~ I
doc. MUDr. Ivan RovnJhD., MPR

hlavný hygienik SR

Na vedomie: Minister zdravotníctva Slovenskej republiky
VÚC v SR

Príloha: Zoznam diagnóz osôb s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení
pandemickou chrípkou
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