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a odborných zdravotníckych pracovníkov

Podujatie sa koná pod záštitou
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milí kolegovia,

vítam Vás na IX. Slovenskom vakcinologickom kongrese. Jeho 
program sme sa snažili zostaviť tak, aby reflektoval aktuálne 
problémy so zabezpečovaním povinného očkovania i aktuálnu 
epidemiologickú situáciu, teda problematiku chorôb, s ktorými 
sa môžete stretnúť v praxi aj napriek tomu, že ste ich už vďaka 
očkovaniu roky nevideli, resp. nevideli vôbec. Stále sa nám nedarí 
rozšíriť náš očkovací kalendár o očkovanie proti chorobám, proti 
ktorým mnohé aj menej vyspelé krajiny už očkujú niekoľko rokov. 
A  pritom Slovensko bolo v  minulosti priekopníckou krajinou 
pri ochrane zdravie svojich obyvateľov očkovaním. V  praxi nás 
trápi nedostatok vakcín, ale aj správne určiť kontraindikáciu 
očkovania, určiť rizikových pacientov, pre ktorých je povinné 
aj nepovinné očkovanie dôležitou súčasťou zdravotnej 
starostlivosti a  zachovania kvality života. Z  ochorení, ktoré nás 
aktuálne ohrozujú sme do programu zaradili problematiku 
osýpok, vírusových hepatitíd a infekcií CNS. Verím, že každý z Vás 
si nájde tému, ktorá ho zaujme, rozšíri jeho vedomosti, obohatí 
o  skúsenosti iných. Teším sa aj na bohatú diskusiu v  každom 
bloku, na ktorú radi využívate aj možnosť posielať otázky 
anonymne, cez aplikáciu Sli.do.
Veľmi ma mrzí, že aj napriek našej maximálnej snahe sa nám 
nepodarilo udržať jedinečnosť kongresu  – januárový termín. 
Kongres sme museli zorganizovať mimo lyžiarskej sezóny, alebo 
sme mohli zmeniť miesto. Rozhodli sme sa pre prvú možnosť. 
Vysoké Tatry sú nezameniteľné krásnou panorámou, čistým 
vzduchom, dostupnosťou či už vlakom, alebo autom. Výhodou 
neskoršieho termínu je letný čas, ktorý nám umožní prechádzky 
za svetla aj po skončení prednášok. Preto verím, že čas strávený 
na kongrese nebudete ľutovať, že Vás obohatí nielen po odbornej, 
ale aj spoločenskej stránke.

S úctou Vaša
Zuzana Krištúfková
prezident kongresu
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12:30 – 12:50 oTVoRenIe, PRíHoVoRy HoSTí

12:50 – 13:10 I. ÚVodná PRednáŠka
1. Pečeň a imunitný systém. 20´

MUDr. Marián Oltman, PhD.
NZZ Gastroentero-Hepatologické centrum THALION, Bratislava

13:10 – 13:20 PReSTáVka

13:20 – 14:30 II. PRoBlémy So ZaBeZPečoVaním náRodnéHo 
 ImUnIZačnéHo PRogRamU (nIP)
Predsedníctvo: prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH,
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
1. Sme spokojní s rozsahom povinného očkovania? 10´

Krištúfková Z., Gereová J., Kyjacová V.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka 
univerzita Bratislava

2. Riziká a ohrozenia Národného imunizačného programu 10´
 Slovenskej republiky. 

Oleár V.1, Krištúfková Z.2
1Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín, 
2Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita 
Bratislava

3. Problémy so zabezpečovaním Národného imunizačného  10´ 
programu z pohľadu primárneho pediatra  
– „Vakcinačné desatoro.“
Gibalová E.
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, Salutaris, s. r. o., 
Bratislava

4. Problematika NIP v ČR. 10´ 
Prymula R.
Ministerstvo zdravotnictví ČR

5. Zákon o povinnom očkovaní v Taliansku a jeho dopad 10´ 
na zaočkovanosť.
Kundisová L., Nante N.
Ústav hygieny a preventívnej medicíny, Univesità degli Studi di Siena, 
Siena

Diskusia

14:30 – 14:45 PReSTáVka



14:45 – 16:05 III. oSÝPky – STaRonoVÝ PRoBlém  
 na SloVenSkU
Predsedníctvo: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH,
MUDr. Irena Martinková
1. Vplyv zaočkovanosti proti osýpkam na epidemiologickú 10´ 

situáciu v SR.
Hudečková H.1,2, Švihrová V.1, Mečochová A.3
1ÚVZ, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska 
fakulta v Martine 
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine 
3Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

2. Dôkazy účinnosti prevencie MMR v celosvetovom meradle. 10´
Prednáška podporená spoločnosťou MSD
Urbančíková I.¹, Jarčuška P.²
¹Centrum na očkovanie detí s reakciami po očkovaní 
a kontraindikáciami očkovania, Detské infekčné oddelenie, 
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice
²Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Univerzitná nemocnica  
L. Pasteura, Košice

3. Epidemie spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017. 10´
Martinková I.1, Šebáková H.1, Matlerová Š.1, Michálková L.1, 
Pětvaldská L.1. Tomášková H.2 a kol.
1Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě, Česká republika
2Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika

4. Rozpoznali by sme v dnešnej dobe osýpky? 10´
Holečková K., Bukovinová P.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, LF SZU 
a UN Bratislava

5. Laboratórna diagnostika osýpok v NRC pre MMR v roku 2017. 10´
Polčičová A.
Národné referenčné centrum pre osýpky, rubeolu a parotitídu, 
Odbor lekárskej mikrobiológie, Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, Bratislava

6. Rozpracovanie akčného plánu osýpok ako odpoveď  10´ 
na aktuálnu epidemiologickú situáciu.
Štefkovičová M.1,2, Mikas J.R.3, Hudečková H.4, Mečochová A.3
1Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
2Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 
3Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
4Ústav verejného zdravotníctva Jesseniova lekárska fakulta 
v Martine UK v Bratislave

Diskusia

16:05 – 16:20 PReSTáVka



16:20 – 17:40 IV. ReakcIe Po očkoVaní – PRaVé a faloŠné
Predsedníctvo: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.,  
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH,
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
1. Reakce po očkování vakcínou MMR – mýty a realita. 10´

Prymula R.
Ministerstvo zdravotníctví ČR

2. Falešné kontraindikace u pacientů s neurologickými  10´ 
chorobami.
Kosina P., Rumlarová Š.
Klinika infekčních nemocí, LF UK a Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové, ČR

3. Rodinná anamnéza ako kontraindikácia očkovania. 10´
Urbančíková I., Hudáčková D.
Centrum na očkovanie detí s kontraindikáciami očkovania 
a reakciami po očkovaní, Detská fakultná nemocnica Košice

4. Alergická reakcia na očkovanie? 10´
Podmanická Z.1, Rajčanová V.1, Okáľová K.1, Králinský K.1,4,  
Jacková H.2, Prílepková S.3, Urbanček S.3
1II. DK SZU, DFNsP Banská Bystrica
2CLK FNsP FDR Banská Bystrica
3II. Dermatovenerologická klinika SZU Banská Bystrica
4Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

5. Imunologické „pseudo“ a reálne kontraindikácie 10´ 
pre očkovanie.
Jeseňák M.1, Urbančíková I.2, Bánovčin P.1
1Centrum pre očkovanie rizikových detí a dorastu, Klinika detí 
a dorastu JLF UK a UNM
2Centrum na očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní 
a kontraindikáciami očkovania, Detská fakultná nemocnica, Košice

6. Postvakcinační reakce – pohled laické veřejnosti a lékaře. 10´
Rumlarová Š., Kosina P.
Klinika infekčních nemocí, Lékařská fakulta UK,
Fakultní nemocnice v Hradci Králové, ČR

Diskusia



Šetrná vakcína dlhodobo 
overená v slovenských 

podmienkach*

S
K
/I
N
FH

/0
00

4/
15

a(
3)

Vhodná i pre 
predčasne 

narodené deti

*kombinovaná vakcína šetriaca počet vpichov a antigénnu zátaž vďaka acelulárnej pertusovej zložke

Dátum prípravy: Október 2017 Materiál určený pre odbornú verejnosť.

Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky Infanrix hexa™ u detí starších ako 36 mesiacov neboli stanovené.

Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10,  www.gsk.sk
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com

Infanrix hexa, prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu.
Očkovacia látka proti diftérii (D), tetanu (T), pertussis (acelulárna zložka) (Pa), hepatitíde B (rDNA) (HBV), poliomyelitíde (inaktivovaná) (IPV) a Haemophilus influenzae typ b (konjugovaná, 
adsorbovaná) (Hib).

Skrátená informácia o lieku:
Držiteľ registračného rozhodnutia: GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l‘Institut 89, 
B-1330 Rixensart, Belgicko. Zloženie: Diftériový, tetanový, pertusový toxoid, filamentózny pertusový hemaglutinín a pertaktín adsorbované na hydroxid hlinitý. HbsAg a polysacharid Hib adsorbovaný na fosforečnan hlinitý, 
inaktivovaný poliovírus typ 1,2,3. Môže obsahovať stopové množstvá formaldehydu, neomycínu a polymyxínu, ktoré sa používajú v procese výroby. Farmakoterapeutická skupina: Kombinované bakteriálne a vírusové 
očkovacie látky, ATC kód J07CA09. Indikácie: Základné očkovanie a aplikácia posilňovacej dávky dojčatám a batoľatám proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, poliomyelitíde a pred ochorením, ktoré spôsobuje 
Haemophilus influenzae typ b. Dávkovanie: Základná očkovacia schéma pozostáva z dvoch alebo troch (0,5 ml) dávok, ktoré sa majú podať podľa oficiálnych odporúčaní. Posilňovacie (booster) dávky sa majú podať podľa 
oficiálnych odporúčaní, ale musí sa podať minimálne dávka konjugovanej Hib očkovacej látky. Podanie očkovacej látky Infanrix hexa ako posilňovacej dávky sa môže zvážiť, ak je zloženie antigénov v súlade s oficiálnymi 
odporúčaniami.  Posilňovacia dávka sa musí podať. Úplne donosené dojčatá: 3-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného očkovania má uplynúť aspoň 1 mesiac. Posilňovacia dávka sa má podať 
aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie pred dosiahnutím veku 18 mesiacov. 2-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného očkovania majú uplynúť aspoň 2 mesiace. 
Posilňovacia dávka sa má podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie vo veku medzi 11 a 13 mesiacmi. Predčasne narodené dojčatá, ktoré sa narodili aspoň po 24 týždňoch gestačného 
veku: 3-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného očkovania má uplynúť aspoň 1 mesiac. Posilňovacia dávka sa má podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie 
pred dosiahnutím veku 18 mesiacov. Rozšírený program imunizácie (vo veku 6, 10, 14 týždňov) sa môže použiť len vtedy, ak bola dávka očkovacej látky proti hepatitíde B podaná hneď po narodení. Majú sa dodržiavať 
lokálne zavedené imunoprofylaktické opatrenia proti hepatitíde B. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky Infanrix hexa u detí starších ako 36 mesiacov neboli stanovené. Spôsob podávania: Hlboká 
intramuskulárna aplikácia, ďalšie injekcie prednostne do rôznych miest (do opačnej končatiny). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na formaldehyd, neomycín a 
polymyxín. Precitlivenosť po predchádzajúcej aplikácii očkovacích látok proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, polio alebo Hib. Je kontraindikovaný u dojčiat alebo batoliat s encefalopatiou neznámej etiológie, ktorá sa 
objavila do 7 dní po predchádzajúcom očkovaní s očkovacou látkou obsahujúcou pertusovú zložku. Za týchto okolností sa musí očkovanie proti pertussis prerušiť a môže pokračovať očkovacia schéma diftéria-tetanus, 
hepatitída B, polio a Hib očkovacími látkami. Aplikácia sa musí odložiť u jedincov so závažným akútnym horúčkovitým ochorením. Prítomnosť slabej infekcie sa nepovažuje za kontraindikáciu. Osobité upozornenia: Pred 
začatím očkovania je potrebné urobiť podrobnú anamnézu a klinické vyšetrenie očkovaného. Ak dôjde v časovej súvislosti s aplikáciou očkovacej látky obsahujúcej pertusovú zložku k niektorej z ďalej popísaných reakcií, 
je nutné ďalšie podanie dávok očkovacích látok obsahujúcich pertusovú zložku riadne uvážiť: teplota ≥ 40,0°C do 48 hodín s nepreukázanou inou súvislosťou,  kolaps alebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktívna epizóda) 
počas 48 hodín po očkovaní, trvalý, neutíšiteľný plač trvajúci ≥ 3 hodiny v priebehu 48 hodín po očkovaní, kŕče s horúčkou alebo bez nej počas 3 dní po očkovaní. U dojčaťa alebo u dieťaťa trpiaceho novovzniknutou ťažkou 
neurologickou poruchou alebo progresiou ťažkej neurologickej poruchy sa musí dôkladne zvážiť riziko-prínos imunizácie s Infanrix hexa alebo odloženie tohto očkovania. Pre prípad anafylaktickej reakcie musí byť vždy 
okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad. Jedincom s trombocytopéniou alebo s poruchami zrážanlivosti krvi sa musí vakcína aplikovať so zvýšenou opatrnosťou. Túto očkovaciu látku nepodávajte  
intravenózne ani intradermálne. Febrilné kŕče v anamnéze, v rodinnej anamnéze sa vyskytujúce stavy s kŕčmi alebo syndróm náhleho úmrtia dieťaťa (SIDS) sa nepovažujú za kontraindikáciu použitia Infanrix hexa. Očkovaní 
jedinci s febrilnými kŕčmi v anamnéze sa majú prísne sledovať, pretože takéto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť v priebehu 2 až 3 dní po očkovaní. Lekár si má byť vedomý toho, že výskyt febrilných reakcií je vyšší, keď 
sa Infanrix hexa podáva súbežne s konjugovanou pneumokokovou očkovacou látkou alebo s očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam (MMRV) v porovnaní s výskytom febrilných reakcií po 
podaní samotnej očkovacej látky Infanrix hexa. Tieto reakcie boli väčšinou stredne závažnej intenzity (menšie alebo rovné 39 ºC) a prechodné. Pri súbežnom podávaní očkovacích látok Infarix hexa a Prevenar 13 sa pozoroval 
zvýšený výskyt hlásení kŕčov (s horúčkou alebo bez nej) a hypotonicko-hyporeaktívnej epizódy (HHE). Profylaktické podanie antipyretík pred podaním očkovacej látky alebo bezprostredne po jej podaní môže znížiť výskyt a 
intenzitu febrilných reakcií po očkovaní. Použitie profylaktických antipyretík sa odporúča u detí so záchvatovými poruchami alebo s febrilnými záchvatmi v predchádzajúcej anamnéze. Liečba antipyretikami sa má začať 
podľa miestnych odporúčaní. Infanrix hexa sa môže podať predčasne narodeným dojčatám, ale pozorovala sa nižšia imunitná odpoveď na niektoré antigény. U veľmi predčasne narodených dojčiat (narodené do a vrátane 
28. týždňa gravidity) a obzvlášť u dojčiat, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, sa má zvážiť potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií počas 48 – 72 hodín. 
Interakcie: Infanrix hexa sa môže podať súbežne s konjugovanou pneumokokovou očkovacou látkou, s konjugovanou očkovacou látkou proti meningokokom séroskupiny C (CRM197 a TT konjugáty), s konjugovanou 
očkovacou látkou proti meningokokom séroskupín A, C, W-135 a Y (TT konjugát), s perorálnou očkovacou látkou proti rotavírusom a s očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam (MMRV). 
Údaje nepreukázali klinicky významnú interferenciu v tvorbe protilátok proti každému jednotlivému antigénu. U pacientov s imunosupresívnou terapiou sa nemusí dosiahnuť adekvátna reakcia. Fertilita, gravidita 
a laktácia: Nie je určený na očkovanie dospelých, adekvátne hummánne údaje a reprodukčné štúdie nie sú dostupné. Nežiaduce účinky: veľmi časté: nechutenstvo, nezvyčajný plač, podráždenosť, nepokoj, horúčka 
≥38 °C, lokálny opuch v mieste vpichu (≤ 50 mm), únava, bolesť, začervenanie; časté: nervozita, hnačka, vracanie, horúčka > 39,5 °C, reakcie v mieste vpichu vrátane indurácie, lokálneho opuchu v mieste vpichu (> 50 
mm); menej časté: infekcia horných dýchacích ciest, somnolencia, kašeľ, difúzny opuch očkovanej končatiny, niekedy postihujúci susedný kĺb; zriedkavé: lymfadenopatia, trombocytopénia, anafylaktické reakcie, 
anafylaktoidné reakcie (vrátane urtikárie), alergické reakcie (vrátane pruritu), kolaps alebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktívna epizóda), bronchitída, apnoe, vyrážka, angioedém, opuch celej očkovanej končatiny, reakcie 
s rozsiahlym opuchom, zdurenina a pľuzgieriky v mieste vpichu; veľmi zriedkavé: kŕče (s horúčkou alebo bez nej), dermatitída. Skúsenosti s očkovacou látkou proti hepatitíde B: v extrémne zriedkavých prípadoch boli 
hlásené alergické reakcie napodobňujúce sérovú chorobu, paralýza, neuropatia, neuritída, hypotenzia, vaskulitída, lichen planus, multiformný erytém, artritída, svalová slabosť, Guillainov-Barrého syndróm, encefalopatia, 
encefalitída a meningitída. Kauzálna súvislosť s očkovacou látkou sa nedokázala. Uchovávanie: v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Po rekonštitúcii 
sa odporúča okamžité použitie. Po rekonštitúcii sa dokázala stabilita 8 hodín pri teplote 21 °C.  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 07/2017  
Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.



 
8:30 – 9:15 V. SymPóZIUm PodPoRené SPoločnoSťoU gSk
Predsedníctvo: MUDr. Peter Šebo, doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., 
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
1. Dlhodobé výsledky a prínos používania kombinovaných 20´ 

vakcín v praxi.
Avdičová M.
RÚVZ Banská Bystrica

2. Skrížená reaktivita vo vakcinológii: Mýtus alebo fakt? 20´
Kyselovič J.
Lekárska fakulta UK, Bratislava

Diskusia

9:15 – 9:30 PReSTáVka

9:30 – 10:30 VI. SymPóZIUm PodPoRené SPoločnoSťoU 
 SanofI PaSTeUR
Predsedníctvo: prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH,  
MUDr. Kateřina Fabiánová, PhD.
1. Aktuálna situácia vo výskyte pertussis v SR a vo svete. 15´

Krištúfková Z.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka 
univerzita Bratislava

2. Pertuse – aktuální epidemiologická situace v České republice 15´ 
a proč očkovat těhotné.
Fabianová K.
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie 
a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika

3. Aká je realita s očkovaním v pediatrickej ambulancii. 15´
Hervayová A.
Pediatrická ambulancia Senec

Diskusia

10:30 – 10:45 PReSTáVka

10:45 – 12:00 VII. PReVencIa BakTeRIálnycH  
 a VíRUSoVÝcH InfekcII cnS
Predsedníctvo: doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.,  
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
1. Invazívne meningokokové ochorenia a stav 10´ 

nazofaryngeálneho nosičstva na Slovensku  
v rokoch 2015-2017. Aktuálne možnosti vakcinácie.
Kružlíková A., Jančulová V.
Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave

Šetrná vakcína dlhodobo 
overená v slovenských 

podmienkach*
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Vhodná i pre 
predčasne 

narodené deti

*kombinovaná vakcína šetriaca počet vpichov a antigénnu zátaž vďaka acelulárnej pertusovej zložke

Dátum prípravy: Október 2017 Materiál určený pre odbornú verejnosť.

Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky Infanrix hexa™ u detí starších ako 36 mesiacov neboli stanovené.

Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10,  www.gsk.sk
Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com

Infanrix hexa, prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu.
Očkovacia látka proti diftérii (D), tetanu (T), pertussis (acelulárna zložka) (Pa), hepatitíde B (rDNA) (HBV), poliomyelitíde (inaktivovaná) (IPV) a Haemophilus influenzae typ b (konjugovaná, 
adsorbovaná) (Hib).

Skrátená informácia o lieku:
Držiteľ registračného rozhodnutia: GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l‘Institut 89, 
B-1330 Rixensart, Belgicko. Zloženie: Diftériový, tetanový, pertusový toxoid, filamentózny pertusový hemaglutinín a pertaktín adsorbované na hydroxid hlinitý. HbsAg a polysacharid Hib adsorbovaný na fosforečnan hlinitý, 
inaktivovaný poliovírus typ 1,2,3. Môže obsahovať stopové množstvá formaldehydu, neomycínu a polymyxínu, ktoré sa používajú v procese výroby. Farmakoterapeutická skupina: Kombinované bakteriálne a vírusové 
očkovacie látky, ATC kód J07CA09. Indikácie: Základné očkovanie a aplikácia posilňovacej dávky dojčatám a batoľatám proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, poliomyelitíde a pred ochorením, ktoré spôsobuje 
Haemophilus influenzae typ b. Dávkovanie: Základná očkovacia schéma pozostáva z dvoch alebo troch (0,5 ml) dávok, ktoré sa majú podať podľa oficiálnych odporúčaní. Posilňovacie (booster) dávky sa majú podať podľa 
oficiálnych odporúčaní, ale musí sa podať minimálne dávka konjugovanej Hib očkovacej látky. Podanie očkovacej látky Infanrix hexa ako posilňovacej dávky sa môže zvážiť, ak je zloženie antigénov v súlade s oficiálnymi 
odporúčaniami.  Posilňovacia dávka sa musí podať. Úplne donosené dojčatá: 3-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného očkovania má uplynúť aspoň 1 mesiac. Posilňovacia dávka sa má podať 
aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie pred dosiahnutím veku 18 mesiacov. 2-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného očkovania majú uplynúť aspoň 2 mesiace. 
Posilňovacia dávka sa má podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie vo veku medzi 11 a 13 mesiacmi. Predčasne narodené dojčatá, ktoré sa narodili aspoň po 24 týždňoch gestačného 
veku: 3-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného očkovania má uplynúť aspoň 1 mesiac. Posilňovacia dávka sa má podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie 
pred dosiahnutím veku 18 mesiacov. Rozšírený program imunizácie (vo veku 6, 10, 14 týždňov) sa môže použiť len vtedy, ak bola dávka očkovacej látky proti hepatitíde B podaná hneď po narodení. Majú sa dodržiavať 
lokálne zavedené imunoprofylaktické opatrenia proti hepatitíde B. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky Infanrix hexa u detí starších ako 36 mesiacov neboli stanovené. Spôsob podávania: Hlboká 
intramuskulárna aplikácia, ďalšie injekcie prednostne do rôznych miest (do opačnej končatiny). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na formaldehyd, neomycín a 
polymyxín. Precitlivenosť po predchádzajúcej aplikácii očkovacích látok proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, polio alebo Hib. Je kontraindikovaný u dojčiat alebo batoliat s encefalopatiou neznámej etiológie, ktorá sa 
objavila do 7 dní po predchádzajúcom očkovaní s očkovacou látkou obsahujúcou pertusovú zložku. Za týchto okolností sa musí očkovanie proti pertussis prerušiť a môže pokračovať očkovacia schéma diftéria-tetanus, 
hepatitída B, polio a Hib očkovacími látkami. Aplikácia sa musí odložiť u jedincov so závažným akútnym horúčkovitým ochorením. Prítomnosť slabej infekcie sa nepovažuje za kontraindikáciu. Osobité upozornenia: Pred 
začatím očkovania je potrebné urobiť podrobnú anamnézu a klinické vyšetrenie očkovaného. Ak dôjde v časovej súvislosti s aplikáciou očkovacej látky obsahujúcej pertusovú zložku k niektorej z ďalej popísaných reakcií, 
je nutné ďalšie podanie dávok očkovacích látok obsahujúcich pertusovú zložku riadne uvážiť: teplota ≥ 40,0°C do 48 hodín s nepreukázanou inou súvislosťou,  kolaps alebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktívna epizóda) 
počas 48 hodín po očkovaní, trvalý, neutíšiteľný plač trvajúci ≥ 3 hodiny v priebehu 48 hodín po očkovaní, kŕče s horúčkou alebo bez nej počas 3 dní po očkovaní. U dojčaťa alebo u dieťaťa trpiaceho novovzniknutou ťažkou 
neurologickou poruchou alebo progresiou ťažkej neurologickej poruchy sa musí dôkladne zvážiť riziko-prínos imunizácie s Infanrix hexa alebo odloženie tohto očkovania. Pre prípad anafylaktickej reakcie musí byť vždy 
okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad. Jedincom s trombocytopéniou alebo s poruchami zrážanlivosti krvi sa musí vakcína aplikovať so zvýšenou opatrnosťou. Túto očkovaciu látku nepodávajte  
intravenózne ani intradermálne. Febrilné kŕče v anamnéze, v rodinnej anamnéze sa vyskytujúce stavy s kŕčmi alebo syndróm náhleho úmrtia dieťaťa (SIDS) sa nepovažujú za kontraindikáciu použitia Infanrix hexa. Očkovaní 
jedinci s febrilnými kŕčmi v anamnéze sa majú prísne sledovať, pretože takéto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť v priebehu 2 až 3 dní po očkovaní. Lekár si má byť vedomý toho, že výskyt febrilných reakcií je vyšší, keď 
sa Infanrix hexa podáva súbežne s konjugovanou pneumokokovou očkovacou látkou alebo s očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam (MMRV) v porovnaní s výskytom febrilných reakcií po 
podaní samotnej očkovacej látky Infanrix hexa. Tieto reakcie boli väčšinou stredne závažnej intenzity (menšie alebo rovné 39 ºC) a prechodné. Pri súbežnom podávaní očkovacích látok Infarix hexa a Prevenar 13 sa pozoroval 
zvýšený výskyt hlásení kŕčov (s horúčkou alebo bez nej) a hypotonicko-hyporeaktívnej epizódy (HHE). Profylaktické podanie antipyretík pred podaním očkovacej látky alebo bezprostredne po jej podaní môže znížiť výskyt a 
intenzitu febrilných reakcií po očkovaní. Použitie profylaktických antipyretík sa odporúča u detí so záchvatovými poruchami alebo s febrilnými záchvatmi v predchádzajúcej anamnéze. Liečba antipyretikami sa má začať 
podľa miestnych odporúčaní. Infanrix hexa sa môže podať predčasne narodeným dojčatám, ale pozorovala sa nižšia imunitná odpoveď na niektoré antigény. U veľmi predčasne narodených dojčiat (narodené do a vrátane 
28. týždňa gravidity) a obzvlášť u dojčiat, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, sa má zvážiť potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií počas 48 – 72 hodín. 
Interakcie: Infanrix hexa sa môže podať súbežne s konjugovanou pneumokokovou očkovacou látkou, s konjugovanou očkovacou látkou proti meningokokom séroskupiny C (CRM197 a TT konjugáty), s konjugovanou 
očkovacou látkou proti meningokokom séroskupín A, C, W-135 a Y (TT konjugát), s perorálnou očkovacou látkou proti rotavírusom a s očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam (MMRV). 
Údaje nepreukázali klinicky významnú interferenciu v tvorbe protilátok proti každému jednotlivému antigénu. U pacientov s imunosupresívnou terapiou sa nemusí dosiahnuť adekvátna reakcia. Fertilita, gravidita 
a laktácia: Nie je určený na očkovanie dospelých, adekvátne hummánne údaje a reprodukčné štúdie nie sú dostupné. Nežiaduce účinky: veľmi časté: nechutenstvo, nezvyčajný plač, podráždenosť, nepokoj, horúčka 
≥38 °C, lokálny opuch v mieste vpichu (≤ 50 mm), únava, bolesť, začervenanie; časté: nervozita, hnačka, vracanie, horúčka > 39,5 °C, reakcie v mieste vpichu vrátane indurácie, lokálneho opuchu v mieste vpichu (> 50 
mm); menej časté: infekcia horných dýchacích ciest, somnolencia, kašeľ, difúzny opuch očkovanej končatiny, niekedy postihujúci susedný kĺb; zriedkavé: lymfadenopatia, trombocytopénia, anafylaktické reakcie, 
anafylaktoidné reakcie (vrátane urtikárie), alergické reakcie (vrátane pruritu), kolaps alebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktívna epizóda), bronchitída, apnoe, vyrážka, angioedém, opuch celej očkovanej končatiny, reakcie 
s rozsiahlym opuchom, zdurenina a pľuzgieriky v mieste vpichu; veľmi zriedkavé: kŕče (s horúčkou alebo bez nej), dermatitída. Skúsenosti s očkovacou látkou proti hepatitíde B: v extrémne zriedkavých prípadoch boli 
hlásené alergické reakcie napodobňujúce sérovú chorobu, paralýza, neuropatia, neuritída, hypotenzia, vaskulitída, lichen planus, multiformný erytém, artritída, svalová slabosť, Guillainov-Barrého syndróm, encefalopatia, 
encefalitída a meningitída. Kauzálna súvislosť s očkovacou látkou sa nedokázala. Uchovávanie: v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Po rekonštitúcii 
sa odporúča okamžité použitie. Po rekonštitúcii sa dokázala stabilita 8 hodín pri teplote 21 °C.  Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Dátum poslednej revízie textu: 07/2017  
Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.



2. Meningokoky, nové možnosti prevencie. 10´
Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer
Králinský K.1,2, Štefkovičová M.3,4, Holečková K.5
1Detská fakultná nemocnica, Banská Bystrica 
2Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
3Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín
4Trenčianska univerzita Alexansdra Dubčeka, Trenčín
5Katedra infektológie LF SZU, Bratislava

3. Invazívne pneumokokové a hemofilové ochorenia 10´ 
na Slovensku.
Maďarová L., Bottková E., Oravkinová M., Avdičová M., 
Feiková S., Klement C.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

4. Výskyt kliešťovej encefalitídy u detí na Slovensku 10´ 
v rokoch 2007 – 2016.
Kerlik J., Avdičová M.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

5. Klíšťová meningoencefalitida – platí pravidlo čím starší 10´ 
pacient, tím horší průběh?
Roháčová H.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, 
Nemocnice Na Bulovce, Praha

Diskusia

12:00 – 13:00 oBed

13:00 – 14:20 VIII. očkoVanIe RIZIkoVÝcH SkUPín
Predsedníctvo: MUDr. Pavol Šimurka, PhD.,  
doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
1. Očkovanie tehotných z pohľadu pediatra. 10´

Kotek M.2, Šimurka P.1
1Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka, Trenčín
2Gynekologická ambulancia, Bratislava – Vajnory

2. Súčasná situácia v očkovaní predčasne narodených 10´ 
detí na Slovensku.
Chovancová D., Pejhovská Ľ., Pivarnikova D., Kaiserová Ľ.
Novorodenecke kliniky M. Rusnáka SZU a UNB

3. Prevencia rotavírusovej gastroenteritídy – účinnosť  10´ 
v imunizačných programoch.
Štefkovičová M.1,2, Litvová S.1, Jamrichová M.1, Šimurka P.2, 
Matišáková I.2
1Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne
2Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne



4. Očkování pacientů s chronickým respiračním onemocněním. 10´
Smetana J., Šošovičková R., Polcarová P., Chlíbek R.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, 
Hradec Králové, Česká republika

5. Osobité aspekty HPV infekcie v špecifických populáciách 10´
v pediatrii. 
Prednáška podporená spoločnosťou MSD
Šimurka P.1, Urbančíková I.2
1Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 
Trenčín
2Detská fakultná nemocnica Košice

Diskusia

14:20 – 14:50 PReSTáVka

14:50 – 16:20 IX. PReVencIa VZdUcHom PRenáŠanÝcH nákaZ
Predsedníctvo: prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH  
MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., MUDr. Dana Hudáčková
1. Dekáda s pneumokokovými otitídami po zavedení 10´ 

plošného očkovania pneumokokovou konjugovanou vakcínou.
Prednáška venovaná prof. Jakubíkovej
Mačaj M.1, Perďochová Ľ.2
1Nemocnica sv. Michala Bratislava
2Medirex mikrobiologické laboratóriá, a. s.

2. Je varicella jednoduchým ochorením u detského pacienta? 10´
Prednáška podporená spoločnosťou MSD
Hudáčková D.
Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica Košice

3. Význam čtyřvalentní vakcíny proti chřipce. 10´
Kynčl J., Havlíčková M.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

4. Hodnotenie zvýšenej celkovej úmrtnosti počas chrípkovej 10´ 
sezóny v Slovenskej republike v rokoch 2007 – 2017.
Bražinová A.1, Somorčík J.2, Kynčl J.3, Krištúfková Z.4, 
Avdičová M.5, Špaleková M.1
1Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 
Bratislava
2Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava
3Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie 
a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika
4Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská 
zdravotnícka univerzita, Bratislava
5Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica



5. Očkovanie proti chrípke chronicky chorých pacientov. 10´
Ožvoldíková S., Krištúfková Z.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita 
Bratislava

6. Hemoragická encefalomyelitída u pacienta s potvrdeným  10´ 
vírusom chrípky – kazuistika.
Kollárová D.1,2, Kurilová M.3, Holubová R.3, Keherová J.4
1Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita 
Bratislava
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
3Národný ústav detských chorôb Bratislava
4Detské oddelenie NAW Piešťany

Diskusia

16:20 – 16:35 PReSTáVka

16:35 – 17:45 X. VaRIa
Predsedníctvo: MUDr. Eva Striežová, MPH, MUDr. Ján Kovaľ
1. Perorálne vakcíny v cestovnej medicíne. 10´

Prednáška podporená spoločnosťou Vivax
Holečková K.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB

2. Rotavírusové gastroenteritídy u hospitalizovaných detí 10´ 
na Klinike pediatrie J.A. Reimana v Prešove (analýza).
Kovaľ J.¹, Dargajová V.¹, Vypušťáková A.², Čurillová J.¹
¹Klinika pediatrie FNsP J.A. Reimana Prešov
²Regionálny úrad verejného zdravotníctva

3. Vaskulitída a trombóza vena facialis. PID, autoimunita, 10´ 
dobrí doktori či pacientka mala šťastie? Kazuistika.
Gürtler Ľ., Janota S., Lukán N.
Univerzitná nemocnica Bratislava, Oddelenie klinickej imunológie, 
Bratislava

4. Importovaná dengue horúčka a možnosti jej profylaxie. 10´
Bukovinová P., Starý S., Holečková K.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB

Diskusia



8:30 – 9:45 XI. PoSTeRoVá SekcIa
Predsedníctvo: MUDr. Erika Böhmová
1. Význam očkovania – poznatky a postoje medikov. 5´

Fulová M., Kotrbancová M., Perželová J., Jareková J., 
Macháčová E., Špaleková M.
Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave

2. Očkování pohledem vysokoškolských studentů 5´ 
v Hradci Králové.
Polcarová P., Smetana J., Šošovičková R., Chlíbek R.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví 
Univerzity obrany, Hradec Králové

3. Proočkovanost proti vybraným nákazám 5´ 
v Moravskoslezském kraji v letech 2012 – 2017.
Šebáková H., Martinková I., Čížková I., Teplíková J. a kol.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě

4. Výsledky vyhodnotenia administratívnej kontroly očkovania 5´ 
k 31. 8. 2017 v Slovenskej republike.
Mečochová A., Mikas J.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava

5. Nárast incidencie invazívnych meningokokových ochorení  5´
 v Toskánsku.

Kundisova L., Nante N.
Ústav hygieny a preventívnej medicíny, Univesità degli Studi di Siena, 
Siena

6. Klinicky závažný případ hantavirové infekce v České republice. 5´
Šošovičková R., Smetana J., Polcarová P., Chlíbek R.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity 
obrany, Hradec Králové

7. Zvýšený výskyt hepatitídy A v Bratislave: retrospektívna 5´ 
analýza hospitalizovaných pacientov.
Koščálová A.1,2, Sarvašová M.1, Starý S.1, Sabaka P.1,3, Holečková K.1,2
1Klinika infektológie a geografickej medicíny, Lekárskej fakulty  
Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity,  
Univerzitnej nemocnice Bratislava
2Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
3Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

8. Antirabická vakcinácia a besnota na Slovensku v rokoch 5´ 
2007 – 2016.
Prokeš M., Ondrejková A., Korytár Ľ.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny



9. Osýpky v 21. storočí. 5´
Starý S., Bukovinová P., Sarvašová M., Demková Z.
Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, LF SZU 
a UN Bratislava

10. Historický prehľad vývoja imunizácie v dejinách ľudstva. 5´
Mihalská E., Hamade J.
VŠZSP sv. Alžbety Bratislava, Úrad verejného zdravotníctva SR

11. Sprievodca očkovaním – internetová komunikácia 5´ 
s verejnosťou.
Šimurka P.1, Dluholucký S.2, Urbančíková I.3
1Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita AD, Trenčín
2Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
3Detská fakultná nemocnica, Košice

Diskusia

9:45 – 10:00 PReSTáVka

10:00 – 11:45 XII. VíRUSoVé HePaTITídy – akTUálny PRoBlém
Predsedníctvo: doc. MUDr. Mária Avdičová PhD.,  
MUDr. Ivan Vojtech, PhD.
1. Výskyt a prevecia VH v SR aktuálny stav a výzvy. 10´

Avdičová M.
Regionálny úrad verejného zdravotíctva Banská Bystrica

2. Hepatitída B – preexpozičná a postexpozičná profylaxia. 10´
Hudáčková D., Urbančíková I.
Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica Košice

3. Výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Bratislavskom kraji 10´ 
v roku 2017 – riešenie a výzvy zo strany RÚVZ.
Bražinová A.1,2, Fitz O.2, Fabiánová K.2, Csibová V.2, Avdičová M.3
1Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
3Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica

4. Hepatitída A v Bratislave – naliehavý apel z praxe na novelu 10´ 
legislatívy.
Vojtech I.1, Pašková J.2, Rothová J.1
1Klinika infektológie a geografickej medicíny, Univerzitná nemocnica 
Bratislava
2Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie, Nemocnica 
akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Bratislava

5. Potrebujeme vakcínu proti hepatitíde E? 10´
Paraličová Z., Sekula J.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ 
a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice

Diskusia

11:45 – 12:00 ZáVeR kongReSU



MIESTO KONANIA
Hotel PATRIA, Štrbské Pleso

REGISTRAČNÝ POPLATOK      do 01. 03. 2018    po 01. 03. 2018
členovia SeVS    30 €    40 €
ostatní     50 €    60 €

– registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii
 (prednáška, poster)
– zvýhodnené registračné poplatky platia v prípade platby prevodom, 
 pri dodržaní stanovených termínov 

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
– účasť na odborných prednáškach
– všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
– DPH
– materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní 
 stanovených termínov

POPLATKY
Večera (26. 04. 2018)    15 €
obed (27. 04. 2018)    10 €
Spoločenský večer (27. 04. 2018)  20 €

SPÔSOB PLATBY
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 18. 04. 2018)
majiteľ účtu:   a-medi management, s.r.o.
  Banka: UniCredit Bank
  číslo účtu: 1026852003/1111
  Variabilný symbol: 27418
  SWIfT: UNCRSKBX
  IBan: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
  Poznámka: meno účastníka
– v hotovosti pri registrácii

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno 
a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného 
poplatku.



26. 04. 2018 9:00 – 13:00
27. 04. 2018 8:00 – 13:00
28. 04. 2018 8:00 – 10:00

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie.

POSTERY
Rozmer (výška x šírka) 120 x 100 cm

Sli.do
Interaktívna webová aplikácia na kladenie otázok v diskusii a hlasovanie

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
26. 04. 2018  4 kredity
27. 04. 2018  7 kreditov
28. 04. 2018  3 kredity
26. – 28. 04. 2018  14 kreditov

aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky  15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)  10 kreditov
domáci autor prednášky  10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)  5 kreditov



HOTEL PATRIA**** 
Štrbské Pleso, Slovakia

1-lôžková izba      85 €
2-lôžková izba zľava  100 €

Ubytovanie v Hoteli Patria**** zabezpečuje
A-medi management, s. r. o.
Ing. Dana Lakotová
marketing@amedi.sk

AKTUÁLNU DOSTUPNOSť IZIEB JE POTREBNÉ OVERIť
MAILOM NA MARKETING@AMEDI.SK

ZVÝHodnenácenaPRe ÚčaSTníkoVkongReSU

ĎALŠIE MOžNOSTI UBYTOVANIA
REZERVÁcIA INDIVIDUÁLNE

Dovolíme si Vás upozorniť, že Hotel Patria od 01. 12. 2017 účtuje 
za parkovanie v garáži poplatok 1 miesto v garáži/1 deň = 12 €.
Parkovanie na parkovisku pred hotelom ostáva zdarma.
Parkovné treba uhradiť na recepcii hotela. 

Hotel fIS***
+421 44 290 13 41
reservation@hotelfis.sk
www.hotelfis.sk

Hotel TolIaR***
+421 52 4781011
+421 911236386
+421 52 4492690
+421 918694874
kanc@tatry-toliar.sk
www.hoteltoliar.sk

Hotel cRocUS****
+421 52/711 71 11
+421 917 504 298
recepcia@hotel-crocus.eu
www.hotel-crocus.eu

Hotel PanoRama ReSoRT****
+421 52 426 33 11
+421 911 523 036
recepcia@hotelpanorama.sk
www.hotelpanorama.sk

grand Hotel kemPInSkI High Tatras
+421 52 3262 222
reservations.hightatras@kempinski.com
www.kempinski.com

Penzión lITVoR 1** 
+421 902 891 411
litvor@litvor.sk
www.litvor.sk
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PRIHláŠka na PodUJaTIe
IX. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES, 26. - 28. 04. 2018

oRganIZačnÝ SekReTaRIáT: Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk,
mobil: 0903 224 625, A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE ON-LINE: www.AMEDI.SK

ID v SLK: _____________________________________________________________________________________________

Priezvisko, meno a titul:  _________________________________________________________________________

Pracovisko: ____________________________________________________________

Adresa pracoviska:  ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

tel.: ____________________________________________  e-mail: _____________________________________________

 Večera 26. 04. 2018      Obed 27. 04. 2018      Spoločenský večer 27. 04. 2018

Registráciou dávam súhlas spoločnosti A-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, 
uvedených v tomto formulári v zmysle Zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 
Z. z o ochrane osobných údajov. 
Svojou registráciou potvrdzujem súhlas s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia.



PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.,
Tower 115 Pribinova 25, 811 09 Bratislava www.pfi zer.sk SK 18 - 003

Prevencia 
pneumokokových 

ochorení nielen u detí, 
ale aj u dospelých.

Prevenar 13 plne 
hradený pre rizikové 

skupiny.*

* Viď indikačné obmedzenie vakcíny Prevenar 13, platné od 1. 9. 2017

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Prevenar 13 injekčná suspenzia
Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentná, adsorbovaná). Každá 0,5 ml dávka obsahuje: pneumokokový polysacharid sérotyp 1* (2,2 µg), 3* (2,2 µg), 4* (2,2 µg), 5* (2,2 µg), 6A* (2,2 µg), 6B* (4,4 µg), 7F* (2,2 µg), 9V* (2,2 µg),14* (2,2 µg), 
18C* (2,2 µg), 19A* (2,2 µg),19F* (2,2 µg), 23F* (2,2 µg). *Konjugovaný s CRM197 nosičovým proteínom, adsorbovaný na fosforečnan hlinitý. Indikácie: Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení, pneumónie a akútneho otitis media spôsobených Streptococcus 
pneumoniae u dojčiat, detí a dospievajúcich vo veku od 6 týždňov do 17 rokov. Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení a pneumónie spôsobených Streptococcus pneumoniae u dospelých vo veku od 18 rokov a starších. Dávkovanie a spôsob podávania: Vakcinačné 
schémy pre Prevenar 13 majú byť založené na oficiálnych odporúčaniach. Dojčatá a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov: Odporúča sa, aby deti, ktoré dostanú prvú dávku Prevenaru 13, dokončili celý očkovací program s Prevenarom 13. Dojčatá vo veku 6 týždňov - 6 mesiacov: 
Trojdávková základná schéma: Odporúčaná imunizačná schéma obsahuje štyri dávky, každú po 0,5 ml. Základné dávkovanie pre dojčatá obsahuje tri dávky, prvá dávka sa obyčajne podáva v 2. mesiaci veku s intervalom minimálne 1 mesiac medzi dávkami. Prvá dávka môže byť 
podaná už v 6. týždni veku. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. Dvojdávková základná schéma: V prípade, že sa Prevenar 13 podáva ako súčasť bežného očkovacieho programu dojčiat, schéma môže pozostávať z troch dávok, každá po 0,5 
ml. Prvá dávka sa má podať od veku 2 mesiacov, druhá o 2 mesiace neskôr. Tretia (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. U predčasne narodených detí odporúčaná imunizačná schéma pozostáva zo štyroch dávok po 0,5 ml. Neočkované dojčatá a 
deti vo veku ≥7 mesiacov: Dojčatá vo veku 7 - 11 mesiacov: Dve dávky, každá po 0,5 ml, s intervalom najmenej 1 mesiac medzi jednotlivými dávkami. Tretia dávka je odporúčaná v druhom roku života. Deti vo veku 12 -23 mesiacov: Dve dávky, každá po 0,5 ml s intervalom 
najmenej 2 mesiace medzi jednotlivými dávkami. Pediatrická populácia vo veku 2 - 17 rokov: Jedna 0,5 ml dávka. Dospelí vo veku od 18 rokov a starší: Jedna jednorazová dávka. Potreba preočkovania ďalšou dávkou Prevenaru 13 nebola stanovená. Ak sa považuje za vhodné 
podanie 23-valentnej polysacharidovej vakcíny, bez ohľadu na predchádzajúci stav očkovania proti pneumokokom, ako prvý sa má podať Prevenar 13. Vakcína sa má podať intramuskulárnou injekciou. U dojčiat je preferovaným miestom anterolaterálna oblasť stehna (m. vastus 
lateralis) alebo deltový sval hornej končatiny u detí a dospelých. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na difterický toxoid. Ako u všetkých vakcín, podanie Prevenaru 13 sa má u osôb trpiacich akútnym ťažkým horúčkovitým 
ochorením odložiť na neskôr. Avšak výskyt malej infekcie, akou je nádcha, nemá byť dôvodom na odklad očkovania. Špeciálne upozornenia: Prevenar 13 sa nesmie podávať intravaskulárne. Táto vakcína sa nemá podávať ako intramuskulárna injekcia osobám s trombocytopéniou 
alebo inou poruchou koagulácie krvi, u ktorých je kontraindikované intramuskulárne injekčné podanie, ale môže sa podať subkutánne, ak potenciálny prospech jednoznačne prevýši riziká. Prevenar 13 chráni len proti sérotypom Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté 
vo vakcíne a nechráni proti ostatným mikroorganizmom vyvolávajúcich invazívne ochorenia, pneumóniu alebo otitis media. Tak ako u každej vakcíny, Prevenar 13 nemusí chrániť pred pneumokokovým ochorením všetky osoby, ktorým bol podaný. Špeciálne populácie: Osoby so 
základnými ochoreniami s náchylnosťou na invazívne pneumokokové ochorenia vrátane osôb predtým očkovaných jednou alebo viacerými dávkami 23-valentnej pneumokokovej polysacharidovej vakcíny, môžu dostať minimálne jednu dávku vakcíny Prevenar 13. U osôb s 
transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek obsahuje odporúčaná imunizačná schéma štyri dávky Prevenaru 13, každú po 0,5 ml. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča 6 mesiacov po tretej dávke. Nežiaduce účinky: Medzi najčastejšie udávanými nežiaducimi účinkami 
u detí vo veku 6 týždňov až 5 rokov bola reakcia v mieste podania, horúčka, podráždenosť, znížená chuť do jedla a ospalosť a/alebo nespavosť, u pediatrickej populácie vo veku 6 až 17 rokov bola znížená chuť do jedla, podráždenosť, erytém v mieste očkovania, zdurenie/opuch 
alebo bolesť/zvýšená citlivosť, ospanlivosť, nekvalitný spánok, zvýšená citlivosť v mieste očkovania (vrátane zhoršenia pohyblivosti) a u dospelých vo veku 18 rokov a starších bola znížená chuť do jedla, bolesť hlavy, hnačka, vracanie, vyrážka, zimnica, únava, erytém v mieste 
vpichu, zatvrdnutie/opuch a bolesť/citlivosť v mieste vpichu, obmedzenie pohybu v ramene, artralgia, myalgia. Interakcie: Dojčatá a deti vo veku od 6 týždňov do 5 rokov: Prevenar 13 môže byť podaný súčasne s ktorýmkoľvek z nasledujúcich očkovacích antigénov podávaných 
buď vo forme monovalentnej alebo kombinovanej vakcíny: záškrt, tetanus, acelulárna alebo celulárna vakcína proti čiernemu kašľu, Haemophilus influenzae typ b, inaktivovaná detská obrna, hepatitída B, meningokoková séroskupina C, osýpky, mumps, ružienka, ovčie kiahne a 
rotavírusová vakcína. Prevenar 13 možno tiež podávať súčasne s konjugovanou očkovacou látkou obsahujúcou tetanový toxoid a meningokokové polysacharidové séroskupiny A, C, W a Y deťom vo veku 12 až 23 mesiacov, ktoré už boli adekvátne imunizované Prevenarom 13. 
Dospelí vo veku 50 rokov a starší: Prevenar 13 sa môže podávať súčasne so sezónnou trivalentnou inaktivovanou vakcínou proti chrípke (TIV). Odlišné injekčné vakcíny sa majú vždy podať na rôzne miesta. Predávkovanie: Nie je pravdepodobné, nakoľko je k dispozícii v naplnených 
injekčných striekačkách. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie sú dostupné údaje o používaní Prevenaru 13 u gravidných žien. Nie je známe, či sa Prevenar 13 vylučuje do materského mlieka. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje: Prevenar 13 nemá žiadny alebo 
má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke. Prevenar 13 je stabilný štyri dni pri teplote do 25°C. Na konci tejto doby sa musí Prevenar 13 použiť alebo zlikvidovať. Tieto 
údaje sú určené ako pomôcka pre zdravotníckych pracovníkov v prípade dočasných teplotných zmien. Informácia je určená pre odbornú verejnosť. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností 
lieku (SPC).

Dátum aktualizovania skrátenej informácie o lieku: Január 2018 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Pfizer Limited, Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ, Veľká Británia   
Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii: Pfizer Luxembourg SARL, o.z., tel: +421 2 3355 5500. 
Upravené podľa SPC schváleného Európskou agentúrou pre lieky (EMA) 5.01.2018. 




