
Aký má očkovanie význam?
Očkovanie, odborne nazývané vakcinácia je podanie očkovacej látky (vakcíny) do organizmu,
ktorý si následne vytvorí protilátky. Tie potom chránia človeka pred vznikom infekcie. Očkovanie
je považované za najúčinnejší prostriedok prevencie ťažkých infekčných chorôb. Očkovaním
chránime nielen samých seba, ale aj ľudí okolo.

Prečo sa pri covide doporučuje očkovanie a nie premorenie populácie? 
Hlavný dôvod je ten, že riziko závažného priebehu covid-19 je veľké. Zomrelo by veľmi veľa
ľudí. Už aj teraz sú naše nemocnice preťažené a pritom tu máme lockdown, dodržiavame
hygienické opatrenia. Existujú aj štúdie, ktoré ukazujú, že premorenie veľkej časti populácie
nezastaví dostatočne šírenie vírusu. Navyše, človek môže prekonať covid opakovane.

Schválili sa u nás používané vakcíny proti covidu príliš rýchlo?
Nie. Na výskume týchto vakcín sa pracovalo už niekoľko desaťročí a v horizonte 5-10 rokov sa
tieto tzv. vakcíny novej generácie plánovali uviesť do praxe. Pandémia tento proces len urýchlila.
EMA (európska lieková agentúra )je orgánom, ktorý v Európskej únii vykonáva vedecké
posúdenie vakcín a na základe jej stanoviska následne Európska komisia vydá registračné
rozhodnutie. Takéto rozhodnutie je automaticky platné vo všetkých členských štátoch EÚ.
Situáciu vo výskume a vývoji vakcín monitoruje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL), ktorý má
svojich zástupcov vo vedeckých výboroch EMA posudzujúcich vakcíny.
Kandidátska vakcína je vždy najprv overená v predklinickom teste na zvieratách, kde sa
vyhodnocuje jej bezpečnosť a potenciál predchádzať chorobám. Potom sa začne testovať na
ľuďoch v tzv. klinických štúdiách, ktoré majú 3 fázy. Vo fáze 1 sa vakcína podáva len malému
počtu ľudí ( dobrovoľníkov) ,aby sa vyhodnotila jej bezpečnosť a aby sa potvrdilo, že vyvoláva
imunitnú odpoveď a aby sa určilo správne dávkovanie. V 2.fáze sa vakcína podáva stovkám
dobrovoľníkov, sú sledovaní kvôli rozvoju možných vedľajších účinkov. V 3.fáze sa vakcína
podáva tisícom dobrovoľníkov. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila
30.1.2020 výskyt ochorenia COVID-19 za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného
významu. A práve toto spôsobilo, že sa administratívne procesy pri schvaľovaní vakcín urýchlili.
Údaje o pacientoch sa vyhodnocovali priebežne, jednotlivé fázy testovania prebiehali súčasne
v niekoľkých inštitúciách, preto bolo klinické testovanie vakcín len zdanlivo skrátené. Urýchlenie
tohto procesu však nevplývalo na prísnosť hodnotenia údajov a celý proces hodnotenia
prebiehal v súlade s obvyklými EMA štandardami pre bezpečnosť, účinnosť a kvalitu, nebol
preskočený žiaden stupeň hodnotenia vakcín. Všetky u nás doteraz použité vakcíny (od firiem
Pfizer/BioNTech,Moderna aj AstraZeneca) prešli všetkými 3 fázami klinického skúšania. 

Drahí priatelia,
 slobodná vôľa v živote človeka je dar a zároveň zodpovednosť nás všetkých. Pre vás,
ktorí stojíte pred rozhodnutím sa očkovať s pochybnosťou alebo hlavou plnou otázok ponúkame
tento simulovaný rozhovor, ktorý chce pozitívne motivovať smerom k očkovaniu. Opierame sa
o doposiaľ známe fakty z radov odborníkov, predovšetkým imunoalergológov a vedcov. Veríme
vedeckým poznatkom, ktoré nám ukazujú, že očkovanie je v pandémii svetlo na konci tunela,
zároveň však máme rešpekt a všetko zverujeme Bohu.

Očkovanie covid 19



Sú vakcíny proti covidu iné ako tie, ktoré sme doteraz používali 
proti iným infekčným ochoreniam?
Áno,vakcíny sú nové v tom, že sa informácia o koronavíruse podáva imunitným bunkám vo
forme genetickej informácie, sú to vakcíny na báze nukleových kyselín.
Vakcíny, ktoré sa momentálne v EÚ používajú sú založené na vyvolaní imunitnej odpovede proti
S proteínu (spike proteín). S proteín je kľúčová bielkovina na povrchu koronavírusu, vďaka ktorej
vstupuje vírus do našich buniek. 
Vakcíny od firiem Pfizer/BioNTech a Moderny sú podobné, využívajú úplne nový prístup vo 
vakcinácii v tom zmysle, že sa do našich svalových buniek vpichne mRNA, tá sa dostane 
do cytoplazmy svalovej bunky. V mRNA je genetická informácia pre vznik S proteínu, ktorá dá 
nášmu telu pokyn, aby samo vytvorilo antigén (cudzorodú látku), konkrétne S proteín, ktorý sa 
nachádza na povrchu skutočného koronavírusu SARS-CoV-2. Tento S proteín potom v našom tele 
vyvolá imunitnú reakciu. Čiže do tela nevpravíme oslabený koronavírus SARS-CoV-2 alebo jeho 
S proteín ako pri tradičných vakcínach, ale do tela vpravíme genetický návod, aby si telo samé vyro-
bilo S proteín, na ktorý potom v tele vznikne imunitná odpoveď. Ak sa naše telo stretne so
skutočným koronavírusov SARS-CoV-2,naša imunita ho spozná a bude pripravená na neho
rýchlo reagovať. V prípade u nás doteraz najviac používanej vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech
(aj Moderna) sa jedná teda o mRNA vakcíny. Sú to neživé vakcíny. Tieto vakcíny umožňujú
kompletnú imunitnú odpoveď protilátkovú aj bunkovú. Ich účinnosť je vďaka tomu vysoká. Toto
spôsobuje, že vyvolávajú výraznejšie postvakcinačné reakcie. Vakcína od AstraZeneca je
založená na vektorovej technológii. Využíva rozdielný prístup ku transportu genetickej
informácie do našich svalových buniek, genetický kód S proteínu je v dvojvláknovej DNA. Tento
genetický kód „privezie“ do bunky adenovírus (vektor). Vakcínu tvorí modifikovaný adenovírus,
ktorý obsahuje gén na tvorbu S proteínu. Samotný adenovírus sa nemôže množiť, teda nemôže
spôsobiť ochorenie. Po očkovaní sa gén S proteínu, ktorý bol vďaka génovému inžinierstvu
vbudovaný do adenovírusu dostane do svalových buniek ľudského tela a následne si telo vyrobí
S proteín. Na ten reaguje naša protilátková aj bunková imunita podobne ako u predchádzajúcich
vakcín. Vakcína na podobnom princípe bola použitá aj proti Ebole. Podobný princíp vakcín je
v skúšaní aj u iných chorôb ako HIV a Zika.

Ktoré konkrétne vakcíny sú v našom štáte,resp. v EÚ schválené na použitie 
a akú majú účinnosť?

Vakcína od firmy Pfizer/BioNTech (volá sa Comirnaty)
1.schválenou vakcínou je vakcína Comirnaty, od spoločností Pfizer(USA) a BioNTech
(Nemecko) . EMA ju schválila 21.12.2020. Ako sme už vyššie uviedli, vakcína je založená na
technológii mRNA. Vakcína sa podáva v 2.dávkach v rozmedzí 21 dní, niektoré krajiny vrátane
Slovenska si tento interval posunuli na 28 dní kvôli nedostatku vakcín, v štúdií sa podávala
v rozmedzí 19-42 dní. Skladuje sa v mrazničke pri teplote -90 až -60 st.celzia. Jej účinnosť je
podľa štúdií 95%.

Moderna (USA)
Vakcína je tiež založená na technológii mRNA. EMA ju schválila 6.1.2021. Prvé kusy už prišli aj
na Slovensko. Očkuje sa v 2 dávkách v rozmedzí 28 dní. Skladuje sa pri teplotách -25 až – 15
st.C. Jej účinnosť uvádzajú na 94%.

Vakcína od firiem AstraZeneca/Oxford (Švédsko, Británia)
Vakcína ako sme už vyššie uvádzali je založená na vektorovej technológii. EMA schválila
vakcínu 29.1.2021.EMA nedala vekový limit na použitie tejto vakcíny, no mnohé štáty vrátane
Slovenska ňou zatiaľ neočkovali ľudí starších ako 55 rokov. Dôvodom bolo, že v štúdiách nebolo
dostatočné zastúpenie staršej vekovej skupiny. Vedci však tvrdia, že je účinná aj v staršej
vekovej skupine čo potvrdzuje aj najnovšia škótska štúdia. Podľa EMA má táto vakcína účinnosť
60%. Niektoré nerecenzované štúdie ukázali, že predlžením intervalu medzi 1. a 2.dávkou na 12



týždňov sa zvýšila účinnosť na 81%. Výrobcovia tvrdia, že po zaočkovaní touto vakcínou
nezaznamenali ťažký ani smrteľný priebeh covidu, tiež nikto neskončil v nemocnici. Podáva sa
v 2 dávkach, EMA schválila podávanie 2.dávky v rozmedzí 4-12 týždňov. Vakcína sa môže držať
v chladničke pri teplote 2-8 st.C.

Aké iné vakcíny sú v hre?
Vo svete sa používa aktuálne 7 vakcín. Mnohé ďalšie a na rôznom princípe výroby sú v štádiu
výskumu, resp. v schvaľovacom procese.

Spomenieme ruskú vakcínu Sputník V, kedže sa o nej u nás viac hovorí. Výrobca tejto vakcíny
zatiaľ nepožiadal EMA o jej registráciu. Rusi spustili jej podávania po 2.fáze, bez prevedenia
3.fázy skúšania. Používa sa však v Maďarsku, ktoré je členom EÚ. Jednotlivé štáty EÚ majú
totiž možnosť povoliť použitie aj neregistrovaného lieku. A zrejme túto cestu zvolili Maďari.
Žiaden členský štát EÚ totiž nemôže zaregistrovať vakcínu proti Covid-19 národne.

Sputník V je vektorová adenovírusová vakcína, ktorá používa ako vektor 2 typy adenovírusu, iný
pri 1.dávke a iný pri 2. dávke, čím sa zvýšila jej účinnosť na 90%. Je to vakcína na podobnom
princípe ako vakcína od AstraZeneca. Podávajú sa 2 dávky v rozmedzí 21 dní. Ako chráni pred
mutáciami nevieme. Skladuje sa v chladničke.

Ako chránia vakcíny pred mutáciami coronavírusu?
Nie sú známe výsledky z reálnych podmienok pri britskom, brazílskom či juhoafriickom variante.
Pfizer aj Moderna však uvádzajú, že laboratórnymi testami zistili, že ich vakcíny chránia aj pred
britskou, brazílskou a juhoafrickou mutáciou vírusu. Aj keď pri juhoafrickom variante môže byť
účinnosť ľahko nižšia, no nie je to výrazné zníženie účinnosti. U vakcíny AstraZeneca sa zatiaľ
udáva znížená účinnosť proti juhoafrickému variantu koronavírusu, no výrobcovia udávajú, že
chráni pred ťažkým a smrteľným priebehom covidu.

Majú vakcíny nežiadúce účinky?
Ako každý liek a teda aj vakcína a aj vakcíny proti Covid 19 môžu mať nežiadúce účinky. Vo
všeobecnosti možno povedať, že bezpečnostný profil vakcín sa javí veľmi dobrý. Vedľajšie
účinky môžeme rozdeliť na lokálné a celkové. Z klinických pozorovaní sú to najmä lokálne
reakcie (začervenanie, bolestivosť v mieste aplikácie vakcíny), z celkových príznakov únava
a bolesti svalov, kĺbov či bolesti hlavy, zvýšená teplota. Väčšina je miernej a strednej intenzity,
prechodná s rýchlym spontánnym odoznením. U vakcín firiem Pfizer/BioNTech a Moderna
výrobcovia popisujú viac nežiadúcich účinkov po podaní 2.dávky. Tiež udávajú, že čím je človek
mladší (18-55 rokov) , tým je viac postvakcinačných reakcií, čo súvisí s vyššou schopnosťou
imunitného systému reagovať na vakcínu ako v staršej vekovej kategórii (56-85 rokov).

Ako dlho budem po očkovaní chránený?
Na túto otázku žiaľ zatiaľ odpoveď nepoznáme. Je pravdepodobné, že sa budeme musieť
pravidelne preočkovávať. Nepoznáme ani interval preočkovávania. Vedci dúfajú, že budeme
chránení aspoň rok, no ako to v skutočnosti bude nevie dnes nikto.

Nebudeme po zaočkovaní už musieť nosiť rúško?
Budeme :-),minimálne do doby, kým nebude zaočkovaných odhadom minimálne 65% populácie.

Ak som prekonal covid, mám sa očkovať a ak áno, tak kedy?
U ľudí, ktorí prekonali Covid-19 bolo paušálne odporúčané dodržať časový interval 90 dní od
potvrdenia Covid 19. Doposiaľ nie je zrejme, koľko trvá postinfekčná imunitná ochrana, najmä
pri miernom priebehu Covid-19. Časový interval 90 dní bol stanovený konsenzuálne, keďže sa
predpokladá, že minimálne toľko trvá postinfekčná ochrana. No už sa objavujú informácie, že
imunita po covide môže trvať aj dlhšie ako 3 mesiace, aj 6 aj 8 mesiacov. Zatiaľ sa doporučuje



zaočkovať sa 3 mesiace po prekonaní covidu. No ak sa jedná o človeka, ktorý prichádza do
kontaktu s covid pozitívnymi ľuďmi, je môžné sa zaočkovať aj skôr a to najskôr 7 dní po
ukončení izolácie, ak mal covid bez príznakov a 14 dní ak mal covid s príznakmi. Ak dostane
niekto covid medzi 1. a 2.dávkou vakcíny, tiež platí, že 2.dávku môže dostať 7 dni po ukončení
izolácicie ak mal covid bez príznakov a 14 dní ak mal covid s príznakmi.

Kedy sa nemôžem zaočkovať, teda aké sú kontraindikácie vakcíny?
Tieto vakcíny sú neživé vakcíny a preto majú veľmi málo kontraindikácií. Jedinou absolútnou
kontraindikáciou je prekonaná anafylaktická reakcia (ťažká alergická reakcia) na danú očkovaciu
látku eventuálne na zložku vakcíny. Bežní alergici nie sú z očkovania vylúčení. V mRNA
vakcínach je potencionálnym alergénom polyetylénglykol, ktorý sa nachádza v tukovom obale
a vo vakcíne AstraZeneca je to polysorbát. Polyetylénglykol je bežnou súčasťou liekov, (hlavne
depotných liekov, tiež ultrazvukového gélu,kozmetiky). Polysorbát je tiež bežnou súčasťou
niektorých liekov (amiodaron,niektoré inzulíny, vitamíny , depotné kortikoidy).

Ak mám v čase očkovania nejaké infekčné ochorenie s teplotami, mal by som si posunúť
očkovanie o 2 týždne po ústupe príznakov. Ak je to ochorenie s miernym priebehom, vtedy
nemusím očkovanie odkladať.

Ak sa liečim na chronické ochorenie, vo všeobecnosti platí, že by som sa nemal očkovať
v čase,keď je toto ochorenie v nestabilnej fáze, teda až po jeho stabilizácii. Autoimunitné ani
onkologické ochorenia nie sú kotraindikáciou k očkovaniu. Je dobré sa vždy poradiť so
špecialistom, ktorý ma lieči, pretože sú situácie, kedy sa napr. musí zladiť podávanie špeciálnej
liečby s očkovaním alebo dodržať nejaký odstup medzi špeciálnou liečbou a očkovaním, napr.
pacienti po transplantácii orgánov, hemofilici...

Aké sú naše skúsenosti s očkovaním?
My zdravotníci sme sa očkovali ako prví a mnohí už máme za sebou 2 dávky vakcíny od firmy
Pfizer/BioNTech. Po 1.dávke vakcíny väčšina z nás mala len lokálne príznaky - bolestivosť ruky
v mieste vpichu, niekto mal aj mierny opuch, niekto začervenani. Po 1.dávke väčšina z nás
nemala žiadné celkové príznaky. Tie sa u mnohých z nás objavili po 2.dávke. Objavila sa
zvýšená teplota, u niektorých aj vyššie teploty, triaška, zimnica, bolesť hlavy, bolesti svalov, veľká
únava, zväčšené uzliny podpazuší na pichanej strane. Väčšina kolegov s celkovými príznakmi
bolo vo veku do 50 rokov. U starších boli celkové príznaky menej časté. Ale aj v mladších
vekových skupinách boli kolegovia, ktorých po 2.dávke bolela len ruka a nemali žiadne celkové
príznaky. Odporúča sa vziať si v práci deň po očkovaní voľno a my to vrelo doporučujeme. Naše
príznaky väčšinou trvali 1, maximálne 1,5 dňa, dalo sa to zvládnuť. Nazvali sme ich „malý covid“.

Má význam vyšetrovať protilátky z krvi po prekonanej infekcii covid19?
Hladina protilátok po prekonanom ochorení covid19 nevypovedá o budúcej ochrane voči infekcii,
stále je to len číslo rôznych druhov protilátok (napríklad proti nukleokapside alebo proti iným
antigénom vírusu na rozdiel od protilátok po zaočkovaní, kde sú prítomné iba protilátky proti S-
proteínu a plne chránia proti covidovej infekcii). U človeka, ktorý prekonal infekciu covid19 teda
spoľahlivo nevieme, aká hodnota pozitívnej hladiny IgG protilátok v krvnom teste poskytne
ochranu voči ochoreniu. 

Môžem následkom očkovania ochorieť na covid?
Nie. Pri očkovaní týmto typom vakcín sa do tela nedostáva oslabený vírus,len genetická
informácia , teda návod na výrobu S-proteínu. S proteín je len časťou koronavírusu SARS-
CoV2, ktorý je zodpovedný za jeho preniknutie do buniek. Naše telo teda vyrobí bielkovinu
S proteín, nie celý vírus. Táto bielkovina nemá schopnosť nášmu telu škodiť, ani sa v ňom
rozmnožovať. Túto bielkovinu telo rozozná ako cudziu, vytvorí sa na ňu imunitná odpoveď,ktorá
nám v budúcnosti pomôže odolať proti skutočnému koronavírusu SARSCov2.



Môžem po začkovaní 1. alebo 2. dávkou vakcíny ochorieť na covid?
Áno. Hlavne po zaočkovaní 1.dávkou vakcíny nie je ešte imunitná odpoveď kompletná a človek
sa môže po kontakte s covid pozit osobou nakaziť. Toto sa stalo aj mnohým našim kolegom.
Po zaočkovaní 2.dávkou by už mala byť imunitná odpoveď kompletná do 14 dní po podaní
2.dávky s účinnosťou, ktorú popisujú výrobcovia vakcín. Vakcíny však nechránia pred ľahkou
formou covidu ani pred bezpríznakovým nosičstvom.

Keď som tehotná alebo dojčím, môžem sa ísť očkovať?
Zatiaľ nie. Nie sú totiž dostupné klinické štúdie na tehotných a dojčiaich ženách, no štúdie na
zvieratách nenaznačujú zvýšené riziko pre tieto ženy. Plošné očkovanie teda doporučené nie je,
je potrebné zvážiť riziko a benefit v individuálnych prípadoch.

Môžu sa očkovať aj deti?
Zatiaľ nie. Je to bežný postup pri schvaľovaní nových liekov/vakcín. Schválenie liekov pre
pediatrickú populáciu prichádza väčšinou až po schválení použitia liečiva pre dospelú populáciu.
Väčšina deti navyše znáša ochorenie dobre. Avšak deti s mnohými závažnými vrodenými alebo
chronickými ochoreniami by mohli z vakcinácie profitovať, v tejto vekovej kategórii začínajú
prebiehať štúdie.

 Pandémia je rozhodne udalosť, ktorá v nás vyvoláva strach. Zároveň 
nám upiera pocit kontroly nad situáciou, a tým nás môže viesť k zaoberaniu 
sa a šíreniu rôznych konšpiračných teórií. Tie nám totiž dávajú akýsi falošný 
pocit psychologického komfortu - že nie sme odkázaní na milosť náhody.
Sú však veľmi nebezpečné, pretože nás vedú k ignorovaniu oficiálnych 
odporúčaní a spochybňovaniu jasných faktov a vedeckých dôkazov. 
Takýmto postojom následne ohrozujeme seba a druhých.
 Všetci môžeme mať strach z neznámeho a teda aj strach z očkovania, 
je to celkom iste prirodzené. Dôverujme však vede, odborníkom a overeným 
informáciám. Všetkým nám ide nie len o naše individuálne, ale aj a spoločné 
dobro.

A v neposlednom rade, buďme zaočkovaní Láskou :)

vaše doktorky


