Tretia dávka
očkovania
Osoby staršie ako 50 rokov,
pracovníci v zdravotníctve
a sociálnych službách majú
možnosť dať sa zaočkovať
3. dávkou vakcíny proti
koronavírusu. Zamestnanci,
zamestnankyne, klienti
a klientky zariadení sociálnych
služieb sa môžu očkovať
priamo v zariadení.
Nahlasovať záujem
o očkovanie treťou
dávkou môžete tu:

Meno:

Telefonický
kontakt:

Čo je koronavírus alebo Covid 19?
Covid-19 je veľmi infekčné respiračné
ochorenie spôsobené vírusom SARSCoV-2, ktoré u starších osôb a osôb so
zhoršeným zdravotným stavom môže
mať  závažný priebeh.
Prečo by som sa mal/a očkovať
3. dávkou vakcíny?
Podobne ako pri iných vakcínach, aj
v prípade očkovania proti covid 19 úroveň
ochrany s postupom času klesá. Tretia
dávka pomôže predĺžiť ochranu, ktorú ste
získali z prvých dvoch dávok očkovania
a pomôže znížiť riziko ťažkého priebehu
ochorenia s nutnosťou hospitalizácie.
Kedy by ste sa mali zaočkovať 3. dávkou
vakcíny?
Očkovať sa treťou dávkou vakcíny môžete po 6 mesiacoch od poslednej vakcíny.  
Ktorú vakcínu môžete dostať?
Na očkovanie tretej dávky sa budú používať vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNtech)
a Spikevax (Moderna). Osoby, zaočkované vakcínou Comirnaty, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson&Johnson)
alebo Sputnik V, dostanú ako tretiu dávku
vakcínu Comirnaty (Pfizer/BioNTech).
Väčšina klientov, klientok, zamestnancov
a zamestnankýň zariadení pre seniorov
bola zaočkovaná vakcínou Comirnaty
(Pfizer/BioNTech).
Osoby, očkované vakcínou Spikevax
(Moderna), dostanú ako tretiu dávku
vakcínu Spikevax (Moderna).
Ako bude prebiehať očkovanie klientov
a zamestnancov sociálnych služieb?
Klienti a zamestnanci domovov sociálnych služieb sa budú očkovať priamo
v zariadeniach sociálnych služieb, očkovanie budú vykonávať výjazdové očkova-

cie tímy. V súčasnosti zariadenia spracovávajú zoznamy záujemcov o očkovanie
treťou dávkou. Váš záujem o očkovanie
treťou dávkou môžete nahlasovať kontaktnej osobe v zariadení, jej meno
a kontaktné údaje nájdete v úvode tohto
letáku. Očkovanie výjazdovým očkovacím
tímom v Bratislavskom samosprávnom
kraji prebieha od polovice októbra. Termín očkovania vo vašom zariadení Vám
bude vopred oznámený.
Budú klienti a zamestnanci zariadení pre
seniorov pozývaní na očkovanie smskou od NZCI?
Klienti a zamestnanci zariadení pre
seniorov sa na očkovanie registrujú
nahlásením záujmu o očkovanie treťou
dávkou u kontaktnej osobe v zariadení.
Zariadenie spracuje zoznam záujemcov
o očkovanie podľa postupu stanoveného
Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a na základe tohto zoznamu
výjazdový očkovací tím naplánuje očkovanie.
Je očkovanie 3. dávkou vakcíny vhodné
aj pre osoby ktoré boli kompletne
zaočkované a prekonali covid?
Tretia dávka sa nevzťahuje na tých, ktorí
absolvovali plné očkovanie a zároveň
prekonali Covid-19 za posledných 12 mesiacov, avšak v prípade zraniteľnej skupiny seniorov bude umožnené očkovanie
treťou dávkou aj pre tieto osoby.
Je potrebné aby očkovanie treťou
dávkou vakcíny indikoval lekár?
Nie je to potrebné. Podmienka indikácie
lekárom vzťahuje na osoby s poruchami
imunity, tieto patria do priorizovanej skupiny a budú na očkovanie pozývaní sms.
Bežné vedľajšie účinky
Bežné vedľajšie účinky sú rovnaké pre
všetky používané vakcíny a zvyčajne

odznejú po jednom alebo dvoch dňoch,
zahŕňajú: bolestivé miesto vpichu, pocity
únavy, bolesť hlavy, pocity  podobné ako
pri chrípke.
V prípade, že pociťujete vedľajšie účinky,
odporúčame postupovať podobne ako
v prípade začínajúcej chrípky, doprajte si
odpočinok, v prípade zvýšenej teploty sa
odporúča podanie paracetamolu (napr.
Paralen). Vo väčšine prípadov nežiadúce
účinky odznejú v priebehu jedného alebo
dvoch dní. Pociťovanie zvýšenej teploty
počas 2 až 3 dní je pomerne bežné,
avšak vysoká teplota nie je bežným
prejavom.
Vážne vedľajšie účinky
Celosvetovo boli zaznamenané veľmi
zriedkavé prípady zápalu srdcového
svalu po vakcínach Comirnaty (Pfizer)
a Spikevax (Moderna). Tieto prípady sa
vyskytli najmä u mladších mužov v priebehu niekoľkých dní po očkovaní. Väčšina týchto prípadov sa vďaka adekvátnej
liečbe uzdravila. V prípade, že by ste po
očkovaní mali bolesti na hrudi, problémy
s dýchaním alebo búšenie srdca, vyhľadajte bezodkladne lekárku pomoc.
V prípade vážnych vedľajších účinkov po
niektorej z predchádzajúcich dávok vakcíny konzultujte možnosť podania tretej
dávky so svojím všeobecným lekárom.
Kedy by som nemal/nemala dostať tretiu
dávku vakcíny?
Je veľmi málo osôb ktoré by nemali
dostať tretiu dávku. Pokiaľ ste mali silné
nežiadúce účinky pri predchádzajúcich
dávkach, prediskutujte možnosť tretej
dávky so svojím lekárom.
Hlásenie nežiadúcich účinkov
V prípade hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky v súvislosti s očkovaním
prosíme:  

→ lekárov, ktorí očkovanie uskutočnili
alebo im boli nahlásené podozrenia
na nežiaduce účinky v súvislosti
s očkovaním, vyplniť tlačivo Hlásenie
nezvyčajných reakcií v súvislosti
s očkovaním (podľa Vyhlášky MZ SR
č. 585/2008 Z. z.) alebo použiť elektronický webový formulár,  
→ iných zdravotníckych pracovníkov
a nezdravotníckych pracovníkov (pacientov, ich rodinných príslušníkov),
prosíme, použiť elektronický webový
formulár, vyplniť tlačivo alebo nahlásiť
podozrenie na NÚL telefonicky.  
Dôležité informácie:  
Pri hlásení podozrení na nežiaduce/
vedľajšie účinky liekov je potrebné uviesť
nasledujúce informácie týkajúce sa:  
→ pacienta: iniciály, pohlavie, dátum
narodenia alebo vek,
→ podávaného podozrivého lieku: názov
lieku, šarža, sila lieku, dávkovanie, časové ohraničenie užívania, indikácia,  
→ vzniknutej nežiaducej reakcie: závažnosť, kedy reakcia vznikla/odznela
alebo či pretrváva, identifikácie odosielateľa hlásenia: kvalifikácia, meno
a kontakt (email/telefón) v prípade
potreby doplnenia bližších informácií.
www.sukl.sk

