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Očkovanie s cieľom aktívne posilniť obranyschopnosť proti týmto infekčným  chorobám: 

 

osýpky + rubeola + mumps – 2.dávka – po základnom očkovaní v 15.mes 

veku dieťaťa 
/vakcína obsahuje živé, oslabené vírusy osýpok, mumpsu a rubeoly/ 

 

2.dávku MMR vakcíny podávame deťom v 5.roku veku  /medzi.4.-5. narodeninami/ dieťaťa . 

Deti narodené do 31.12.2015 dostanú 2.dávku vakcíny MMR v 11.roku života /medzi 10.-11.narodeninami/  tak 

ako to platilo do 31.12.2019. 

 

Očkovanie sa považuje podaním 2.dávky za ukončené. 

 

 

Očkovacia látka:       MMR-VAX PRO, výrobca Sanofi-Aventis,MSD – plne hradená zo zdrav. poistenia 

                                    PRIORIX, výrobca GSK, Belgicko – plne hradená zo zdravotného poistenia 

 

Spôsob podania:        1 vpichom  hlboko podkožne, resp. do svalu v oblasti deltoidného svalu ramena  

 

 

Očakávateľné , bežné reakcie po očkovaní:  

 opuch, bolestivosť a začervenanie v mieste vpichu sa môže objaviť skôr ako včasná reakcia 

nižšie uvedené reakcie sa môžu vyskytnúť  zvyčajne na 7.-12. deň po očkovaní 

 výstup teploty , prejavy ako pri ľahšom infekte dýchacích ciest 

 vyrážka na koži 

 opuch slinnej žľazy 

 opuch lymfatických uzlín 

 

- ak sa príznaky rozvinú, odporúčame kontaktovať očkujúceho lekára kvôli zhodnoteniu stavu, ošetrenie však 

obvykle zvládne rodič symptomatickými liekmi. Spravidla do týždňa sa príznaky zmierňujú a ustupujú. Po 

preočkovaní 2.dávkou je výskyt uvedených reakcií minimálny. 

 

Alergická reakcia po očkovaní:  zriedkavá - nedá sa dopredu odhadnúť 

- ak by k nej došlo – zvyčajne je to do 30 minút od podania očkovacej látky - prejavy sú svrbivá vyrážka, 

opuch uší, očí a tváre, sťažené dýchanie a hltanie - nutné je vyhľadať neodkladnú lekársku pomoc !! - 

v očkovaní ďalších dávok sa už nesmie pokračovať 

 

Vystupňované reakcie po očkovaní: vyskytujú sa veľmi vzácne (príčinou je neprimeraná reakcia imunitného 

systému) 

 horúčka vyššia ako 40 st.C 

 výrazná reakcia - začervenanie a opuch v mieste vpichu 

 vystupňované reakcie popísané vyššie 

 prípadne neurologické príznaky  

Tieto reakcie je potrebné dôkladne posúdiť, podliehajú hláseniu, spravidla sa riešia v spolupráci s tímom 

špecialistov a podanie ďalších dávok vakcíny, po ktorej vunikli  uvedené príznaky  sa individuálne zvažuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Po každom očkovaní  

je potrebné zotrvať 30 min. v čakárni ambulancie očkujúceho lekára. 

 
 
 


