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Očkovanie detí s reumatickými ochoreniami 

 
 
Úvod 
Reumatické ochorenia v detskom veku sú chronické, so striedajúcimi si obdobiami vyššej či nižšej aktivity 
prípadne remisie. Väčšina z nich je spojená so zvýšeným rizikom výskytu infekcií, ktoré je potenciované dlhodobou 
imunosupresívnou liečbou. Očkovanie je účinný spôsob profylaxie infekčných ochorení.  
 
Náš postoj k očkovaniu 
Ochorenia, proti ktorým sa t.č. povinne očkuje podľa Očkovacieho kalendára SR, sú závažné a potenciálne život 
ohrozujúce. Epidemiologické údaje jednoznačne potvrdzujú účinnosť očkovania. Vzhľadom na obrovský počet 
vykonaných očkovaní  a zvyšujúcu sa bezpečnosť vakcín, je výskyt komplikácií očkovania veľmi malý, a preto 
očkovanie zdravých detí podľa platných odporúčaní považujeme za bezpečné a prínosné. O očkovaní (podobne 
ako o infekciách, zhoršujúcom sa životnom prostredí, strese a pod.) sa uvažuje ako o jednom z mnohých možných 
spúšťačov autoimunitných a teda aj reumatických ochorení, ale na základe v súčasnosti dostupných údajov nie je 
možné takúto priamu súvislosť potvrdiť, a preto očkovanie ani odmietnuť. 
 
Očkovanie detí s reumatickými ochoreniami 
Deti s reumatickými ochoreniami sú vystavené zvýšenému riziku infekcií, ktoré môžu mať vzhľadom na dlhodobú 
imunosupresívnu liečbu závažnejší priebeh. Očkovanie je účinné aj u pacientov na dlhodobej imunosupresívnej 
liečbe, i keď jeho účinnosť môže byť v závislosti od intenzity imunosupresie nižšia. Za dodržania doleuvedených 
odporúčaní, je očkovanie u detí s reumatickými ochoreniami bezpečné. Naše odporúčania vychádzajú 
z odporúčaní Európskej ligy proti reumatizmus a expertov na očkovanie. 
 
Odporúčania:  
 

1) Vo všeobecnosti sa u detí s reumatickými ochoreniami odporúča očkovať podľa bežného očkovacie 
kalendára za predpokladu dodržania doleuvedených zásad. 
 

2) V aktívnom ochorení nie je vhodné očkovať žiadnymi vakcínami. K stavu (aktivite) ochorenia sa vyjadrí detský 
reumatológ. 

 

3) Pri inaktivite ochorenia je možné očkovať 
a) neživými vakcínami (DI, TE, Per, Pnc, Hib, IPV, HBV, HAV, HPV, influenza) aj počas imunosupresívnej liečby 

(vrátane biologík) 
b) živými očkovacími látkami (MMR, OPV, VZV) až 3-6 mesiacov po ukončení imunouspresívnej liečby  

 

4) Súrodenci pacientov s reumatickým ochorením sa nemajú očkovať živými očkovacími látkami počas 
imunosupresívnej liečby ich súrodenca. Očkovanie neživými očkovacími látkami u nich nie je obmedzené. 

 

5) Podanie intrakartikulárnych kortikoidov (najmä triamcinolon-hexacetonidu) neovplyvňuje účinnosť ani riziko 
plynúce z očkovania a dieťa môže byť očkované bez obmedzení. 

 

6) Ostatné zásady sa riadia všeobecnými odporúčaniami na očkovanie detí. 
 
Pri ďalších otázkach sa na nás prosím obráťte telefonicky alebo mailom. 
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