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Zdravotníctvo ako rozsiahle odvetvie






V Európskej únii pracuje asi 10 % všetkých pracovníkov v
zdravotníctve – ¾ z nich sú ženy.

Sú vystavení mnohým rizikám - biologické, chemické,
fyzikálne, ergonomické a psycho-sociálne.
Medzi biologické riziká patria aj nákazy preventabilné
očkovaním.

https://osha.europa.eu/sk/sector/healthcare

Dôvody očkovania zdravotníckych pracovníkov:
zdravotné-etické-ekonomické


Ochrana pred ochorením a zníženie práceneschopnosti



Ochrana pacientov ktorí nie sú, alebo nemôžu byť očkovaní



Znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť



Ochrana zamestnávateľa



Pozitívny vplyv osobnej skúsenosti na odporúčanie
očkovania pacientom

Rôznorodosť prístupov k očkovaniu
zdavotníckych pracovníkov








Politika očkovania zdravotníckych pracovníkov v Európe
nie je konzistentná, vrátane tzv. odporúčaných očkovaní a
významu tohto výrazu, ktorý nie je porovnateľný medzi
jednotlivými krajinami
S výnimkou diftérie a tetanu, odporúčania očkovať proti
jednotlivým preventabilným ochoreniam sa rôznia
Odlišné sú aj zdroje odporúčaní (autoritatínve/záväzné,
odborné spoločnosti...) a závislosť na financovaní z
verejných zdrojov
Dostupnosť údajov o zaočkovanosti zdravotníckych
pracovníkov je nedostatočná, s veľkými regionálnymi
rozdielmi.

Kanitz et all, Vaccine 30 (2012) 5222– 5228

Legislatívna úprava očkovania zdravotníckych
pracovníkov u nás


Očkovanie u nás upravuje Vyhláška MZ SR č.585 /2008 v
znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení



V zásade rozlišujeme očkovanie



povinné (napr.hepatitída B)*





odporúčané (s úhradou z verejných zdrojov,
zamestnávteľom...)

odporúčané – nehradené, bez úhrady z verejných zdrojov
(resp. očkovanie označované aj „na vlastnú žiadosť „) –
hradené spravidla očkovanou osobou

* Zdravotníkov sa rovnako týka povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli
určený vek (Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu každých 15 rokov

Povinné očkovanie osôb profesionálne
vystavenývh zvýšenému nebezpečenstvu
vybraných nákaz
1. Proti vírusovému zápalu pečene typu B sa očkujú
• a) zamestnanci zdravotníckych zariadení, ktorí sú
v riziku nákazy,
• b) učitelia odborných predmetov stredných
zdravotníckych škôl a učitelia zdravotníckych
študijných odborov na vysokých školách, ktorí sú
pri praktickom vyučovaní žiakov a študentov v
zdravotníckom zariadení vystavení zvýšenému
riziku nákazy

Povinné očkovanie osôb profesionálne vystavenývh
zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
2. Proti tuberkulóze sa očkujú tuberkulín negatívne
osoby pred začatím vykonávania práce na
oddelení pre tuberkulózu a respiračné ochorenia,
na oddelení patológie, na oddelení súdneho
lekárstva, v mikrobiologických laboratóriách
vystavených zvýšenému riziku nákazy
tuberkulózou

Povinné očkovanie osôb profesionálne vystavenývh
zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
3. Proti besnote - zamestnanci virologických laboratórií, v
ktorých sa pracuje s vírusom besnoty
4. Proti chrípke - rizikové osoby v miestach rizika nákazy
vtáčou chrípkou na základe rozhodnutia RÚVZ o
lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore
5. Proti kliešťovému zápalu mozgu - zamestnanci
virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom
kliešťového zápalu mozgu
6. Proti vírusovému zápalu pečene typu A
a) zamestnanci laboratórií so zvýšeným rizikom nákazy
hepatitídy A
b) zamestnanci z odboru epidemiológie RÚVZ pracujúci
v miestach rizika nákazy hep. A

Odporúčané očkovania a zaočkovanosť proti
chrípke ako nastavené zrkadlo zaočkovanosti






Medzi najčastejšie odporúčané očkovanie
zdravotníckych pracovníkov (okrem
mnohých ďalších, napr. pertussis,
varicela...) patrí proti chrípke. Ročne na ňu
ochorie každý štvrtý zdravotnícky pracovník.
Napriek možnosti prenosu ochorenia na pacientov,
hlavne pri subklinickom a asymptomatickom priebehu
ochorenia – akceptácia očkovania je veľmi nízka (nižšia
u sestier ako u lekárov)
Najohrozenejšími z nákazy od zdravotníckeho personálu
sú najťažší pacienti - imunokompromitovaní a pacienti
umiestnení na jednotkách intenzívnej starostlivosti

Oleár V. A kol. Pediatria 9: 2014, S.P.Norton et all., Vaccine 26, 2008

Trend v zaočkovanosti proti chrípke vo svete






V posednej dekáde snaha o 100% zaočkovanosť
zdravotníckych pracovníkov prichádzajúcich do
priameho kontaktu s pacientom
Politika povinného očkovania od r. 2004 ako podmienka
pracovoného vzťahu v USA zvyšuje zaočkovanosť
zdravotnícych pracovníkov z cca 40% na cca 70%
čo je však podstatné: dáva pacientov a

profesionálnu etiku nad osobné preferencie
Všeobecní lekári:
Francúzsko - 76,9%, Holandsko - 63% Austrália - 72,7%

Vieme sa priblížiť týmto číslam
na Slovensku?

Stewart et all. Vaccine 31 (2013), Vaccine 28 (2010)

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

