
 

Očkovanie 

 

Doteraz sa pri zadaní výkonu 252b – očkovanie zobrazovalo staré okno očkovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCZI vyžaduje, aby sa očkovanie odosielalo aj do e-zdravia, preto bolo okno očkovania zmenené. 

Položky pôvodného okna sú zobrazené v spodnej časti nového okna.  

Pri vypĺňaní položiek Očkovacia látka, Šarža a Množstvo v hornej časti okna, sa automaticky 
prepisujú do spodnej – pôvodnej časti okna. 

Povinné alebo chybné položky sú orámované červenou farbou. 

Ak sú všetky polia vyplnené správne a máte pripojenú kartu zdravotníckeho pracovníka, pošlete 
záznam o očkovaní pacienta do e-zdravia kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ v záhlaví okna. 



 

 

 

 

 



 

Kliknutím na pole „Vyberte očkovaciu látku“ sa zobrazí okno so zoznamom očkovacích látok 
patriacich k zvolenému typu očkovania: 

Napr. k MMR: 

 

V okne sú zobrazené položky: kód lieku, názov a doplnok lieku, prípadne účinná látka, indikačné 
a preskripčné obmedzenia, dostupnosť na trhu, cena za liek a doplatok pacienta... 

Ak zadáte „Iné očkovanie – mimo kalendára“ je potrebné vyplniť „Typ očkovania“ výberom 
z ponuky: 

 

 

Ďalej musíte vyplniť „Druhy očkovaní“, kde kliknutím na tlačidlo „Pridať“ sa rozvinie ponuka 
očkovaní. 



 

 

Kliknutím na šípku v poli „Vyberte druh očkovania“ sa ukáže zoznam očkovaní, z ktorého  vyberiete 

dané očkovanie, ktoré potvrdíte kliknutím na tlačidlo . 

Ak je druhov očkovaní v jednej vakcíne viac, vyberiete a potvrdíte všetky  druhy postupne. 
Pri rovnakom očkovaní ďalšieho pacienta už budú položky vyplnené. 
 

Pozn.: Ak napíšete pacientovi pred očkovaním recept s očkovacou látkou napr. Boostrix Polio  
k očkovaniu Diftéria – Tetanus – Polio, zabodujete pacienta výkonom 252b a vyberiete príslušné 
očkovanie, očkovacia látka sa automaticky doplní z receptu a vy vypíšete šaržu (ak sa nevyplní 
automaticky z predchádzajúcich očkovaní tohto typu) a množstvo. 

 

Pre pediatrov: 

U pediatrov bolo rozdelené očkovanie 6-vakcína + Pneumokoky na dve samostatné položky. 

V starom okne sa vyberali k výkonu 252b položku 6-Vakcína+Pneumokoky, kde ste vyplnili iba jednu 
vakcínu a museli ste zadať ešte jeden výkon 252b, kde mala byť vyplnená druhá vakcína, avšak 
položka sa už vo výbere nenachádzala.   
Po novom budete k prvému výkonu 252b vyberať 6-vakcínu(DTP+VHB+HB+IPV) a k druhému 
Pneumokoky (PCV). 

Staré okno      Nové okno 

 

 



Následne sa očkovania zapíšu do pediatrickej karty, ktorá bola rozšírená o nové políčka pre 
Pneumokoky. 

 

 

 

 


