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Postupy pri aplikácii pandemickej vakcíny 

Praktická realizácia očkovacieho výkonu v ambulantnej praxi lekára patrí 
k štandardným výkonom v rámci poskytovania liečebno-preventívnej 
starostlivosti. 

Dôležité body vakcinácie v ordinácii lekára: 

A. Predvakcinačné vyšetrenie očkovanca 

Pred každým podaním vakcíny anamnesticky zisťujeme u pacienta: 
- alergickú anamnézu (u chrípkových vakcín je to hlavne vaječný bielok) 
- užívanie liekov (kortikoidy, imunosupresíva) 
- predošlé reakcie na podanie vakcín 
- prebiehajúce akútne ochorenie 
- závažné chronické ochorenie 
- tehotenstvo 
 
Pri zvažovaní kontraindikácii sa riadime nasledovnými zásadami : 
 
Falošnými kontraindikáciami, ktoré nemajú viesť k odkladu 
očkovania sú: 
- ľahké akútne ochorenia 
- lokálna reakcia, či teplota po očkovaní 
- rekonvalescencia viac ako 14 dní 
- atopický syndróm  
- alergické ochorenie (PNC, alergény) 
- stabilizované neurologické ochorenie 
- tehotná alebo dojčiaca žena 
- nízke dávky kortikoidov a onkologické ochorenie v remisii 
 
Skutočnými kontraindikáciami sú: 
- závažná alergická reakcia v anamnéze (anafylaxia) 
- závažné akútne ochorenie 
- prebiehajúca liečba imunosupresívami a chemoterapiou 

B. Očkovací výkon  

1. správna manipulácia s očkovacou látkou 
2. správne aplikačné miesto 
3. správna aplikačná technika  
4. záznam o vykonanom očkovaní 
 
Nesprávna aplikácia vakcíny môže vyvolať nežiaducu reakciu organizmu 
a navyše sa prejaviť zníženým, alebo aj žiadnym ochranným efektom. 
 
Imunitnú odpoveď ovplyvňuje  j nesprávne zvolený dezinfekčný prostriedok 
pre dezinfekciu kože pred aplikáciou. 
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1. Správna manipulácia s očkovacou látkou 

Očkovacia látka PANENZA je suspenzia na injekčné podanie 
v multidávkovom balení (10 dávok po 0,5 ml). 
Balenie obsahuje 10 liekoviek. Suspenzia je číra až opaleskujúca.  
- Po každom očkovacom výkone sa otvorená ampulka vakcíny vracia do 

chladničky, kde je uložená pri teplote +2 až +8 st.C.  
- Neuchovávať v mrazničke !!!! 
- Injekčnú liekovku je treba uchovávať vo vonkajšom obale na ochranu pred 

svetlom.  
- Po prvom otvorení použite očkovaciu látku do 7 dní za predpokladu, že 

bude uchovaná v chladničke pri teplote od +2 do +8 st.C.  
- Pred použitím treba pretrepať. 
- Každá dávka vakcíny musí byť natiahnutá do novej injekčnej striekačky 

a podaná prísne intramuskulárne.  
- Dátum otvorenia balenia má byť jasne zaznamenaný na štítku !!! 
- Čiastočne použité viacdávkové balenie je nutné okamžite vyhodiť ak: 

1. nebolo zabezpečené sterilné odobratie dávky a balenie bolo 
kontaminované 

2. je viditeľný dôkaz kontaminácie ako zmena vzhľadu vakcíny 

2. Správne aplikačné miesto 

Pri očkovaní touto pandemickou chrípkovou vakcínou je v zmysle príbalového 
letáku vykonávaná intramuskulárna technika vpravenia antigénu do tela 
očkovanca. V zásade sa pre i.m. podanie vakcín  odporúča u dospelých osôb, 
ako aj u detí starších ako 18 mesiacov m.deltoideus. V žiadnom prípade sa 
neodporúča i.m. aplikácia vakcín do m.gluteus. Pri tejto lokalizácii je totiž 
málo pravdepodobné správne podanie vakcíny do svalu pre tukovú vrstvu 
prítomnú v tejto lokalizácii tela a následne je potom znížená resp. žiadna 
imunitná odpoveď. Pri aplikácii vakcín do tejto oblasti je naviac zvýšené riziko 
poškodenia n.ischiadicus. 
 
Jednoznačne teda aplikovať vakcínu do m.deltoideus (kontralaterálne pre 
preferovanú ruku - u praváka do ľavého m.deltoideus a naopak ) 
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3. Správna aplikačná technika 

Pred aplikáciou vakcíny vykonáme dezinfekciu kožného povrchu v mieste 
vpichu vhodným dezinfekčným prostriedkom určeným k dezinfekcii kože pred 
vpichom, ktorý nealergizuje kožu a nevytvára interakciu s antigénmi vo 
vakcíne.  
Pri intramuskulárnej aplikácii nikdy nevytvárame kožnú riasu a vpich vedieme 
pod uhlom 80-90 st. 
Po vpichu sa vždy odporúča vykonať aspiráciu na overenie správnej IM 
aplikácie . 
Po vytiahnutí ihly z miesta vpichu jemne pritlačíme na niekoľko sekúnd 
vydezinfikovaný tampón. 
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Po ukončení aplikácie vakcíny použitú striekačku a ihlu vhodíme do 
bezpečnostného kontajnera pre biologický odpad. 
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4. Záznam o vykonanom očkovaní 

O každom očkovaní musí byť v zmysle platnej legislatívy (Vyhl.č.585/2008 MZ 
SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných 
ochorení §13 odst. 3) vykonaný záznam v tomto rozsahu:  
 
- dátum výkonu očkovania, názov, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob 

aplikácie a meno lekára, ktorý očkoval. Do zdravotnej dokumentácie 
sa zapíšu aj nežiaduce účinky, ak sa vyskytnú a tieto očkujúci lekár 
hlási na ŠÚKL a RÚVZ na tlačivách, ktoré sú v prílohe č. 4 vyššie 
citovanej vyhlášky. 

 


