MANUÁL MANAŽMENTU ORGANIZOVANÉHO
OČKOVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
PROTI CHRÍPKE V NEMOCNICIACH
Chrípka je respiračné ochorenie s vysokou kontagiozitou a častými komplikáciami.
Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 a nedostupnosť vakcíny proti tomuto
ochoreniu je dôležité očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti chrípke na zabránenie duálnej infekcie vírusom chrípky a koronavírusom SARS-CoV-2. Koinfekcia oboma
vírusmi by mohla spôsobiť závažné akútne respiračné syndrómy s komplikáciami
a zvýšiť riziko úmrtia najmä u starších osôb a osôb s chronickými ochoreniami. Suspektné ochorenie COVID 19 sa od chrípky ľahšie odlíši v prípade, že pacient je očkovaný
proti chrípke.

Zdravotnícki pracovníci (ďalej ZP) majú väčšie riziko ochorenia na chrípku
ako ostatná populácia a v rámci nozokomiálneho prenosu chrípky sú hlavným
prameňom nákazy pre pacienta.
• Neočkovaní zdravotníci majú 3,4-krát vyššie riziko ochorieť na chrípku ako
neočkovaný zdravý dospelý človek.
• 48,8 % ZP, ktorí pokračovali v práci aj napriek príznakom respiračnej infekcie
bez horúčky, malo laboratórne potvrdený vírus chrípky.
• Absencie v práci počas epidémie chrípky ochromujú zdravotnícku starostlivosť,
môžu dosiahnuť až 59 %, z čoho vyplývajú ťažkosti so zabezpečením prevádzky
zdravotníckeho zariadenia, ako aj adekvátnej zdravotnej starostlivosti.
• Očkovanie zdravotníkov je spojené s významným poklesom úmrtnosti pacientov.
• V nemocnici je u hospitalizovaného pacienta, ktorý je exponovaný najmenej
1 infikovanému ZP 5-krát väčšia pravdepodobnosť vzniku nozokomiálnej respiračnej
infekcie v porovnaní s pacientom, ktorý nebol exponovaný.

Očkovanie proti chrípke patrí medzi najúčinnejšie preventívne opatrenia, znižuje práceneschopnosť ZP a redukuje chorobnosť a úmrtnosť pacientov.
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča každoročné očkovanie ZP proti chrípke.

Od roku 2020 je v platnosti legislatívna úprava:
Kód

Názov

Doplnok

J07BB02

Očkovacia látka
proti chrípke,
inaktivovaná,
štiepený vírus
alebo povrchový
antigén

parent. 4-valentná

6345C

Influvac Tetra

sus iru 1x 0,5 ml
(striek.inj.skl.napl. s ihlou)

1224C

Vaxigrip Tetra

sus iru 10x0,5 ml
(striek.inj.skl.napl. s ihlami)

Indikačné obmedzenia 0

ŠDL/CRP

ŠDL počet

Konečná c.

UZP

s.u.

DOP

DOP%

MYR

1,000

11,17

11,17

V

0,00

0,0000 %

SNP
-F-8

10,000

111,70

111,70

V

0,00

0,0000 %

0,5 ml

Preskripčné obmedzenia 0

*Zdroj: Zoznam kategorizovaných liekov MZ SR 1.8.-31.8.2020

5 KROKOV, AKO ZVÝŠIŤ ZAOČKOVANOSŤ
ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
PROTI CHRÍPKE
1.

EDUKÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Usporiadať kreditované semináre a školenia na pracoviskách v spolupráci s RÚVZ
a renomovanými odborníkmi zamerané na:
• rizikovosť zdravotníckeho personálu a závažnosť chrípky,
• princípy očkovania a zloženie očkovacích látok,
• vyvracanie mýtov či konšpirácií o nežiaducich účinkoch očkovania,
• bezpečnosť očkovania (obavy má najmä stredný a nižší zdravotnícky personál),
• účinnosť očkovania (neveria jej najmä lekári).

2.

PROPAGÁCIA A MOTIVÁCIA

• Získať vedúcich pracovníkov ako lídrov očkovania na pracovisku (riaditeľ, primár,
prednosta, rešpektovaný lekár, vrchná sestra, osobnosť nemocnice...).
• Vyhľadať ZP, ktorí sa dávajú očkovať a urobiť z nich ambasádorov očkovania.
Očkovaní lekári – ambasádori motivujú vlastným príkladom.
• Ambasádori očkovania pozývajú na očkovanie počas Očkovacieho dňa
na propagačných materiáloch, ktoré sú vystavené na chodbách nemocnice,
vo vstupných priestoroch, ktoré sú často navštevované (motivačno-informačné
postery, projektové roll-upy, pozvánka a výzva na očkovanie ZP, letáky...).
• Podporiť očkovanie ZP napr. osobnými pozvánkami, zverejňovaním percenta
očkovaných zamestnancov a pod.
• Podporiť ambasádorov, očkovanie, Očkovací deň na webstránke a sociálnych
sieťach nemocnice a v rámci interného PR (intranet, nemocničné listy).
• Možnosť stiahnutia propagačných materiálov na webstránke projektu
www.chranimenasichpacientov.sk.

3.

OČKOVACÍ DEŇ NA PRACOVISKU

• Stanoviť termín, miesta a vyhradený čas Očkovacieho dňa pre ZP v nemocnici
(možnosť využiť oficiálny Deň očkovania proti chrípke – 1. október).
• Zriadiť vakcinačný tím nemocnice – dokáže v krátkom čase zaočkovať zamestnancov
celého oddelenia, preveruje záujem, manažuje Očkovací deň.
• Zabezpečiť výkon očkovania priamo na pracovisku a bez nákladov na strane
zamestnanca.
• Objednať dostatočné množstvo vakcín (od sezóny 2020 bez indikačných
a preskripčných obmedzení a bez doplatku).
• Vyššiu očkovanosť možno docieliť spojením edukačného podujatia s následnou
možnosťou okamžitého očkovania na mieste.
• Prizvať lokálne médiá na Očkovací deň, tlačový brífing, vydať krátku tlačovú správu
nemocnice o očkovaní ZP proti chrípke, poskytnúť individuálne rozhovory novinárom.

4.

MONITOROVANIE

• Každoročne evidovať očkovanie ZP proti chrípke.
• Monitorovať respiračné ochorenia u ZP počas chrípkovej sezóny.
• Surveillance nešpecifických respiračných nozokomiálnych nákaz počas
chrípkovej sezóny.
• V prípade klinických príznakov chrípky u ZP očkovaného proti chrípke vykonať
laboratórnu diagnostiku na overenie, či naozaj ide o chrípku.
• Všetky vzorové tlačivá možno stiahnuť na www.chranimenasichpacientov.sk
a www.sevs.sls.sk.
• Odoslať vyplnené tlačivá na RÚVZ do konca marca (zaočkovanosť by mala byť
indikátorom kvality poskytovanej starostlivosti).
• Kontakt v prípade otázok: RÚVZ so sídlom ....................................................................
tel. č: 0000/000 000 000

5.

VYHODNOTENIE

• Vyhodnotiť očkovaciu akciu – čo bolo urobené dobre a čo sa mohlo urobiť inak,
poučenie a návrh na vylepšenie do nasledujúcej sezóny.
• Získanie „Certifikátu“ v rámci projektu Slovenskej epidemiologickej
a vakcinologickej spoločnosti Chránime našich pacientov.
• Zverejniť fotografie alebo zoznam (po ich súhlase)
očkovaných ZP v rámci nemocnice (nástenky, intranet)
po Očkovacom dni – prezentácia nemocnice,
motivácia verejnosti.

Spracovala Slovenská epideomiologická a vakcinologická spoločnosť
v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave.
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