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Vážené kolegyne a kolegovia,

pred desiatimi rokmi – na prahu tretieho milénia – v roku 2000 bola na 

Slovensku do pravidelného očkovania zaradená vakcína proti invazívnym hemo-

filovým infekciám (Hib). V krátkej dobe nato došlo k poklesu prevalencie hemofi-

lových meningitíd a prakticky vymizli život ohrozujúce epiglotitídy. Prvé miesto 

v etiológii invazívnych infekcií obsadil Streptococcus pneumoniae – pneumokok. 

A bol to tiež júl roku 2000, v ktorom bola po prvýkrát v pravidelnom očkovaní proti pneumokokom v USA 

použitá nová – konjugovaná 7-valentná vakcína (PCV7) Prevenar. Výsledky tohto očkovania nedali na 

seba dlho čakať a boli až prekvapivo priaznivé. Bolo jasné, že sa bude potrebné touto problematikou 

vážne zaoberať. U nás sa aktivizovali odborníci v ad hoc vytvorenej pracovnej skupine pre problematiku 

pneumokokových nákaz a v priebehu krátkej doby urobili veľký kus práce. V prvom rade boli urobené 

analýzy výskytu pneumokokových nákaz u detí u nás, ich sérotypová charakteristika, rezistencia na 

antibiotiká. Boli zaočkované deti vo vybraných kolektívnych zariadeniach s vysokým premorením pneu-

mokokmi. Výsledky, spolu s údajmi zo sveta, potvrdili aktuálnosť očkovania. Pracovná skupina vytipovala 

rizikové skupiny detí pre očkovanie. Taktiež ako v jednom z prvých štátov vo svete bola prijatá schéma 

očkovania 2 + 1. Všetky tieto kroky Slovenska boli prezentované na medzinárodných odborných fórach 

(Praha, Graz, Kuala Lumpur a i.). 

Výraznejšie očkovanie detí do 2 rokov veku s preplácaním poisťovňami sa začalo v roku  

2008 – súbežne s intenzívnou podporou VLDD a výborom SPS pre dobrovoľné očkovanie s je-

ho platením rodičmi. Ideálny stav – pravidelné očkovanie celej detskej populácie si samo-

zrejme vyžiadal rad aktivít a argumentov na najvyššej úrovni MZ SR, vlády SR a parlament-

ného výboru pre zdravotníctvo. Celoplošné očkovanie bolo zavedené v januári 2009. Po necelom 

roku očkovania bola v Európe zaregistrovaná 13-valentná vakcína, ktorá pokrývala až 90 %  

patogénnych pneumokokov. Jej registrácia u nás a náhrada 7-valentného Prevenaru Prevenarom 13 od  

1. júla 2010 uzatvorila úspešnú kapitolu očkovania proti pneumokokom. Osobne to vnímam ako kom-

plexný, multidisciplinárny ťah na bránku, v ktorom pomohli všetky zainteresované zložky – každá na 

úrovni svojich kompetencií – v prospech našich detí.  
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