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ABSTRAKT 

  Medicínsky a spoločenský význam infekčných chorôb sa posudzuje podľa 

viacerých  kritérií, ku ktorým patrí incidencia, pracovná neschopnosť, ošetrovanie člena 

rodiny, invalidizácia a úmrtnosť. Najefektívnejším spôsobom primárnej prevencie 

prenosných ochorení a vytvorenie  imunity pacienta voči infekcií je očkovanie. 

Manažment očkovania v ambulancii všeobecného lekára je súhrn činností a opatrení, 

ktorých výsledkom by malo byť zabezpečenie ochrany zdravia, plynulej pracovnej 

aktivity a zdravého starnutia dospelej populácie prostredníctvom zvýšenia 

zaočkovanosti. Kľúčovou úlohou všeobecného lekára v imunizačnom programe je 

pozitívny postoj lekára a zdravotnej sestry k očkovaniu, individuálny prístup 

k pacientovi a správny manažment pacienta, ktorého súčasťou je aktívne pozývanie 

a odporúčanie očkovania, vyhradenie ordinačných hodín na očkovacie poradne, 

informovanosť pacienta o význame očkovania pre jeho osobu, ale aj pre jeho okolie a 

prebratie zodpovednosti za svoje zdravie. Opätovné zavedenie očkovacích preukazov, 

ktoré by sa aktualizovali pri každej preventívnej prehliadke, by tiež prispelo k lepšej 

informovanosti pacienta o očkovaní.  

Kľúčové slová: očkovanie, pacient , pozvanie, poradňa, preukaz 
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ÚVOD  

  Ľudská populácia bola odpradávna ohrozovaná infekčnými chorobami a ich 

epidémiami. Najefektívnejším spôsobom prevencie prenosných ochorení a vytvorenie  

imunity pacienta voči infekcii je očkovanie. Cieľom očkovania je chrániť jednotlivca, 

aby neochorel (individuálna ochrana) a plošným očkovaním dosiahnuť dobrú 

kolektívnu ochranu. Úspešnosť očkovania ovplyvňuje jeho včasnosť, dodržanie časovej 

schémy, dobrý zdravotný stav očkovaného, správna aplikácia očkovacej látky, 

presvedčenie pacienta aj lekára o potrebe, účinnosti, užitočnosti a bezpečnosti 

očkovania  a v neposlednom rade aj hradenie očkovacej látky a  výkonu očkovania 

zdravotnou poisťovňou alebo cenová dostupnosť očkovacej látky. 

  Verejno-zdravotným prínosom očkovania okrem zníženia chorobnosti a 

úmrtnosti je aj prevencia epidémií. Z ekonomického hľadiska sa skracuje, až eliminuje 

hospitalizácia, znižujú sa jej finančne náklady na liečbu a zachovaním pracovnej 

aktivity sa zvyšuje produktivita práce. S chorobami, ktoré sa na Slovensku vďaka 

očkovaniu nevyskytujú, vymizli aj  komplikácie, ktoré v mnohých prípadoch viedli k 

invalidizácií a tým k ďalšiemu zvyšovaniu nákladov, či už na potrebnú následnú 

zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť.   

  Imunizačný program na Slovensku má dlhodobú tradíciu. V súčasnosti sa pri 

jeho realizácii vychádza zo všeobecne dostupných odporúčaní Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO). Funkčnosť imunizačného programu ovplyvňuje dobrá organizácia 

a riadenie, kvalitné výkony a vhodné kontrolné mechanizmy. Súčasťou tohto 

integrovaného systému sú aj lekári primárneho kontaktu čiže všeobecní lekári pre deti a 

dorast a všeobecní lekári pre dospelých.  
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MANAŽMENT O ČKOVANIA V AMBULANCIÍ VŠEOBECNÉHO LEKÁRA 

  Všeobecný lekár pre dospelých /VLD/ je  špecialistom na primárnu zdravotnú 

starostlivosť, ktorej súčasťou je očkovanie dospelej populácie. Lekár so sestrou tvorí 

tím, ktorý je kompetentný  túto špecializovanú činnosť ponúknuť a erudovane 

poskytnúť. Základom  jeho práce  je, aby bol pacient informovaný o možnostiach 

očkovania. Mnohí naši pacienti vôbec nevedia, ako sa môžu chrániť voči závažným 

infekčným ochoreniam. Chýba nám dôsledná pozitívna kampaň sprostredkovaná 

každým VLD o prínose očkovania, počtoch zachránených životov, ušetrených dní 

práceneschopnosti. A preto by v žiadnej  čakárni nemala chýbať informácia o 

povinnosti a možnostiach očkovania (Jandzíková, 2013).  

    Zdravý dospelý človek navštevuje lekára len veľmi zriedka, resp. nenavštevuje 

ho, keď nemusí. Ak príde k lekárovi s chorobou, tak s veľkou pravdepodobnosťou nie je 

vhodný čas na očkovanie. Preventívne prehliadky dospelých osôb sa síce stále 

intenzívnejšie dostávajú do povedomia občanov, sú však mnohými ľuďmi zanedbávané. 

Najmä muži k nim nemajú taký postoj, ako k preventívnym prehliadkam svojich 

automobilov. U tých keď zistia, že najazdili určitý počet kilometrov, bez váhania 

navštívia autoservis.  

  Manažment očkovania v ambulancii všeobecného lekára je súhrn činností a 

opatrení, ktorých výsledkom by mala byť ochrana zdravia osôb v jeho starostlivosti 

očkovaním.  

 

Dôležité súčasti manažmentu sú:  

- spolupráca zdravotnej sestry s lekárom   

- aktívny individuálny prístup k pacientovi, ktorému sa očkovanie odporúča. 
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  Počas praxe som spolu so zdravotnými sestrami na ambulancií vyskúšala 

niekoľko modelov na dosiahnutie čo najvyššej zaočkovanosti. Najviac sa nám osvedčil 

model priameho kontaktu s pacientom, založený na dôvere a pozitívnej komunikácii 

lekára a zdravotných sestier. Postupne sme zadefinovali jednotlivé kroky vedúce k 

zvýšeniu zaočkovanosti u našich kapitovaných pacientov.  

 

1. Aktivity pred očkovaním: 

- Plánovanie očkovania a vypracovanie očkovacieho kalendára spolu s preventívnou 

prehliadkou. Podľa anamnestických údajov zistených pri preventívnej prehliadke, ako 

sú vek, chronické ochorenia, povolanie, zostavíme plán očkovania na 2 roky, teda do 

ďalšej preventívnej prehliadky. Pri následnej preventívnej prehliadke skontrolujeme 

povinné očkovania a informujeme pacienta o odporúčaných pre neho vhodných 

očkovaniach. Pri každej nasledujúcej preventívnej prehliadke je potrebné plán 

aktualizovať na ďalšie dva roky. Každý pacient je tak poučený o možnostiach 

očkovania.  

- Vytvorenie očkovacej poradne v poobedňajších hodinách, ktorou predchádzame 

kontaktu zdravých pacientov, ktorí prídu len na očkovanie, s chorými.  

- Pozvanie pacienta na očkovanie je možné vykonať viacerými spôsobmi. Pomocou 

dotazníkovej metódy sme zistili najúčinnejšie formy pozvania. V sledovanom období 

očkovacej kampane proti chrípke v roku 2015 dotazník vyplnilo 122 našich pacientov. 

Ako najúčinnejšie pozvanie sa osvedčilo ponúknutie očkovania pacientovi zdravotnou 

sestrou (58,2 %), nasledované lekárom (12,3 %). Tento výsledok potvrdil, že osobný 

kontakt a komunikácia s pacientom má najväčšiu váhu v rozhodovaní o očkovaní.  

Vzhľadom na to, že pacient prichádza do prvého kontaktu na ambulancii so zdravotnou 

sestrou, podiel zdravotnej sestry je vyšší ako lekára.  
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Pacienti, ktorí po oslovení zdravotnou sestrou boli nerozhodní, resp. nemali o očkovanie 

záujem, po rozhovore s lekárom zaujali pozitívne stanovisko. Je to logické, vzhľadom 

na väčšiu autoritu lekára. Významnú úlohu zohráva aj oznam v miestnom rozhlase o 

začatí očkovania proti chrípke, reagovalo naň 11,3 % pacientov. Miestny rozhlas 

funguje hlavne na dedinách a je zdrojom informácií pre starších pacientov. Dobré 

skúsenosti s očkovaním v minulosti boli pravdepodobne dôvodom vlastného 

rozhodnutia 4,9 % pacientov./ obr.č.2/ / Ožvoldíková, 2015/ 

Obr. č.2: Formy pozvania na očkovanie 

 

 

Zdroj: Ožvoldíková, 2015 

 

2. Štandardný postup očkovania 

Očkovanie, tak ako každý medicínsky výkon, môže byť spojené s určitým rizikom, 

správnymi postupmi však môžeme znížiť riziko nežiaducich reakcií po očkovaní na 

minimum. Vo všeobecnosti je očkovanie bezpečná a vysoko účinná metóda prevencie 

infekčných chorôb.  

 



Verejné zdravotníctvo. [online]. 2017, roč. 13, č. 2, s. 55 - 131.  
Dostupné na internete: <http://casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
© Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2017 

124 

Ide najmä o: 

a) Dodržiavanie kontraindikácií  

Bezpečne možno očkovať takmer všetky osoby. Len v malom počet prípadov je trvalá 

kontraindikácia, častejšie sú prechodné kontraindikácie. U nich sa očkovanie odkladá na 

neskorší termín. Kontraindikácie sú dôvody, prečo nie je možné očkovanie vykonať. Na 

posúdenie je dôležité poznať aktuálny zdravotný stav očkovaného vrátane anamnézy. 

Absolútne kontraindikácie sú platné pre všetky očkovacie látky, špecifické sú pre 

konkrétnu očkovaciu látku. 

Absolútne kontraindikácie vzťahujúce sa na všetky očkovacie látky:  

- potvrdená anafylaktická reakcia po predchádzajúcej dávke očkovacej látky,  

- potvrdená anafylaktická reakcia na akékoľvek iné súčasti očkovacej látky,  

- akútne ochorenie so stredne ťažkým alebo ťažkým priebehom bez ohľadu na 

prítomnosť horúčky.  

Špecifické kontraindikácie očkovania sú popísané v príbalových letákoch. 

 

b) Individuálny prístup k o čkovanému  

Samotný výkon očkovania si vyžaduje individuálny prístup k očkovanému. Tak ako pri 

iných dôvodoch návštevy zdravotníckeho zariadenia, aj pri očkovaní sa môžu vyskytnúť 

rôzne bariéry u potenciálne očkovaného. Pre prácu všeobecných lekárov má veľký 

význam komunikácia s pacientom nielen pred vlastným očkovaním. Spokojní pacienti s 

pozitívnymi skúsenosťami z predchádzajúcich návštev zdravotníckeho zariadenia 

prejavia väčší záujem aj o preventívne činnosti, medzi ktoré očkovanie patrí. Dôležitá je 

efektívna, zrozumiteľná a empatická komunikácia zdravotníckeho pracovníka s 

pacientom, keď očkovaný pacient má možnosť klásť otázky, vysloviť svoje prípadné 

obavy, pričom dostane uspokojivé odpovede.  
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Lekár by mal chápať strach z očkovania a nežiaducich účinkov, ktorými sú pacienti 

neraz zastrašovaní laikmi alebo na internete. Lekár by mal poskytnúť pacientovi 

odborné, vedecky dokázané informácie, ako aj vlastné skúsenosti. Najvyššiu 

zaočkovanosť majú lekári, ktorí sú sami zaočkovaní. V ambulancii je dôležité venovať 

očkovanému dostatok času. Je to významné z hľadiska získania dôvery pacienta. 

Lekár pacientovi podá informácie proti čomu ho očkuje, že mu podáva očkovaciu látku, 

ktorá ho ochráni pred daným ochorením, ale neochráni ho pred ochoreniami 

spôsobenými inými patogénmi. Odporučí mu aby 1 – 2 dni po očkovaní nevykonával 

väčšiu psychickú ani fyzickú záťaž a v deň očkovania by nemal piť alkohol, ktorý môže 

prehĺbiť intenzitu nežiaducich účinkov, najmä pocti únavy. Súčasne ho oboznámi s 

možnými očakávanými reakciami a nežiaducimi účinkami očkovania a ako sa pri nich 

zachovať a aby  prípadné akékoľvek neočakávané reakcie mu pacient hlásil (osobne, 

príp. aj telefonicky). 

 

c) Odber anamnézy a vyšetrenie  

Pred očkovaním lekár odoberie osobnú anamnézu vrátane užívania liekov, 

imunomodulátorov, prípadnú aplikáciu iných očkovacích látok a imunoglobulínov, 

pozornosť treba venovať alergiám a eventuálnym predchádzajúcim reakciám po 

očkovaní.  Dôležitá je aj epidemiologická anamnéza, zameraná na kontakt s chorými 

osobami, aby sa vylúčila možnosť očkovania v inkubačnom čase infekčného ochorenia 

alebo v čase oslabenia organizmu. Následne lekár pacienta fyzikálne vyšetrí a zistí 

aktuálny zdravotný stav. Stanoví prípadné dočasné alebo trvalé kontraindikácie a získa 

písomný informovaný súhlas s výkonom očkovania. Všeobecne sa odporúča očkovať 

dospelých v popoludňajších hodinách, keď už nemusia ísť do práce. Bežné aktivity 

možno vykonávať od druhého dňa po očkovaní. 
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Po očkovaní sa môže objaviť očakávaná, ale aj neočakávaná, menej aj viac závažná 

reakcia organizmu. Je dôležité, aby lekár vedel o reakciách, aby ich nepodceňoval, ale 

ani nepreceňoval. V našej ambulancii sme sa nestretli so závažnými reakciami. 

Najčastejšie sme zaznamenali očakávané lokálne reakcie, ako sú začervenanie, opuch, 

bolestivosť v mieste vpichu, zatvrdnutie, svrbenie, modrina, ktoré odzneli bez liečby, 

resp. po lokálnej liečbe octanovou masťou a studeným obkladom.  

Ojedinele sa vyskytli očakávané celkové reakcie, ako subfebrility, únava, bolesť hlavy, 

kĺbov, svalov, nevoľnosť a podráždenosť, ktoré nevyžadovali liečbu antipyretikami a 

analgetikami. 

 

d) Manipulácia s očkovacou látkou a samotný výkon očkovania  

Zásadne sa nepoužívajú preexspirované očkovacie látky. Odporúča sa pred očkovaním 

opticky skontrolovať obsah ampuly, pred podaním ju pretrepať a vylúčiť očkovaciu 

látku so zrazeninou, ktorá sa nedá roztrepať. Potrebné je aj zahriať očkovaciu látku pred 

použitím na teplotu miestnosti (15 °C až 25 °C) pretože chladná očkovacia látka 

vyvoláva bolestivú reakciu. Očkovaného uložiť do polohy v sede, prípadne v ľahu a 

uvoľniť miesto na aplikáciu očkovacej látky, posediačky nechať ruku visieť voľne 

vedľa tela, poležiačky položiť vedľa tela. Zvoliť vhodné miesto na očkovanie a miesto  

vpichu vyšetriť aspexiou a palpáciou. Miesto vpichu dezinfikovať a dezinfekčný roztok 

nechať zaschnúť. Podržať injekčnú striekačku vzpriamene a vytlačiť vzduch. 

Bezprostredne po očkovaní miesto vpichu mierne zatlačiť suchým tampónom počas 1 

až 2 minút a následne ponechať voľné prístupu vzduchu. Dôležité je zabezpečiť 

zdravotnícky dohľad na 30 minút po očkovaní a  zaznamenať údaje o očkovaní do 

zdravotnej dokumentácie. Pred odchodom informovať očkovaného o ďalších 

plánovaných kontrolách, očkovaniach a preočkovaniach. 
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Očkovacie látky sa na ambulanciu zabezpečujú cestou najbližšej lekárne, dodávajú sa v 

termoboxoch. Objednáva sa také množstvo, ktoré bude použité v priebehu 1 – 2 

týždňov, aby sa zabránilo vyhadzovaniu nespotrebovaných dávok. V ambulancii ich 

skladujeme v chladničke určenej na skladovanie očkovacích látok a liekov pri teplote 2 

– 8 °C. 

 

3. Zdravotná dokumentácia očkovania  

O každom očkovaní musí byť v zmysle platnej legislatívy (vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení § 13 

ods. 3) vykonaný záznam v zdravotnej dokumentácií  rozsahu: dátum výkonu 

očkovania, názov očkovacej látky, výrobca, šarža,  dávka, spôsob aplikácie a meno 

lekára, ktorý vykonal očkovanie.  

 

4. Úlohy sestry pri očkovaní 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých pracuje ako tím lekára a zdravotnej 

sestry. Pre správny manažment očkovacích látok v zdravotníckom zariadení je 

zadefinovaných 10 činností, ktoré má na starosti zdravotná sestra. Zahrňujú príjem 

očkovacích látok,  priebežnú kontrolu teploty uskladnenia, kontrolu kapacity 

skladovania, vybavenie na zachovanie chladového reťazca, udržiavanie vybavenia, 

manažment zásob, efektívna dodávka očkovacích látok, správna manipulácia s 

očkovacími látkami, efektívne monitorovanie očkovacích látok a kontrola odpadu z 

výkonu očkovania (Krištúfková, 2017). 
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PROTI AKÝM CHOROBÁM O ČKUJEME DOSPELÝCH ? 

  Pri zabezpečovaní očkovania dospelých osôb by mal lekár vychádzať 

z rizikových faktorov, ako sú vek, zdravotný stav, gravidita u žien, zamestnanie, spôsob 

správania (záhradkárstvo, poľovníctvo, sexuálne správanie), návyky (intravenózne 

užívanie drog, alkohol), život s rizikovou, alebo infikovanou osobou, cestovanie a pobyt 

v endemických oblastiach.  

  Všeobecní lekári pre dospelých začínajú preočkovávať proti tetanu a záškrtu 

osoby v 23. – 28. roku života a potom každých 10 – 15 rokov. V prípade, že sa 

preočkováva po dlhšom ako 15-ročnom intervale osobe, ktorá bola v minulosti 

kompletne základne očkovaná (3 dávky), sa podáva len 1 dávka očkovacej látky. 

Nezačína sa znovu so základným očkovaním. Osobitne sa postupuje pri poranení.  

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vo výskyte pertussis, odporúča sa 

v dospelosti súčasne preočkovať aj proti pertussis.  

Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým osobám vo veku 59 a viac rokov. Ďalej 

sa očkovanie zameriava na osoby, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku 

komplikácií (chronicky choré osoby) alebo ktoré sú najviac vystavené riziku nákazy, 

hlavne sa odporúča tehotným ženám v akomkoľvek štádiu gravidity. Očkuje sa 

každoročne, vždy na jeseň, v priebehu októbra a novembra.  

Proti invazívnym pneumokokovým nákazám sa odporúča očkovať najmä osoby 59-

ročné a staršie, chronicky choré osoby, osoby v príprave na dialýzu, transplantáciu a 

biologickú liečbu, HIV pozitívne osoby.  

U dospelých osôb sa pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde A  (VHA)  a B (VHB) 

zohľadňujú zdravotné indikácie, profesionálne riziko i pobyt v rizikovom prostredí, 

cestovanie, spôsob správania a návyky.  
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Očkovanie proti meningokokovým nákazám sa vykonáva najmä u osôb, ktoré majú 

zdravotné indikácie, vo svojom povolaní sú vystavené profesionálnemu riziku, alebo 

žijú v rizikovom prostredí. Očkovanie proti pásového oparu a postherpetickej neuralgii 

je určené pre osoby vo veku 50 rokov a staršie. 

Očkovanie proti ľudskému papiloma vírusu (HPV) je určené na primárnu prevenciu 

karcinómu cervixu, chráni aj pred vznikom premaligných genitálnych lézií 

(cervikálnych, vulvárnych a vaginálnych), premalígnych análnych lézií, okrem 

cervikálnych aj análnych karcinómov príčinne súvisiacich s onkogénnymi typmi 

ľudského papilomavírusu 16 a 18. Očkovacia látka  s obsahom typov 6, 11 HPV je 

indikovaná aj na prevenciu bradavíc genitálu. Očkovanie je indikované u žien aj mužov, 

optimálne v mladom veku pred začiatkom pohlavnej aktivity, očkovanie je odporúčané 

do 25, resp. 26 rokov, v štúdiách však bola dokázaná u žien účinnosť pri očkovaní až do 

45 rokov.  

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde sa vykonáva u osôb s rizikom poštípania 

kliešťom v prírodnom ohnisku nákazy, najčastejšie spojené s výkonom povolania, ale aj 

s rekreačnými a záujmovými činnosťami. Okrem poštípania infikovaným kliešťom sa 

môže nákaza preniesť pitím surového mlieka infikovaných zvierat, najčastejšie kôz, 

resp. konzumáciou výrobkov z nepasterizovaného ovčieho mlieka, do ktorého sa často 

primiešava aj kozie mlieko. (Krištúfková, 2017). 
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ZÁVER 

  Prevencia infekčných ochorení je v súčasnosti samozrejmou požiadavkou 

jednotlivcov i celej spoločnosti. Úspešnou realizáciou imunizačného programu na 

Slovensku sa zredukoval výskyt závažných infekčných chorôb, čo môže spôsobiť 

podceňovanie potreby očkovania proti nim. Dôležitá je preto neustála komunikácia 

o význame, účinnosti a bezpečnosti očkovania. Všeobecní lekári pre dospelých by mali 

mať vedomosti o typoch a zložení očkovacích látok, spôsobe ich aplikácie, možných 

nežiadúcich reakciách a o všetkom,  čo súvisí s očkovaním. Vnímanie rizika z 

očkovania je u pacientov subjektívne a môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi, 

skúsenosťami či už pozitívnymi, negatívnymi, vlastnými alebo pasívne získanými. 

Dôležité je, aby lekár pri komunikácii o očkovaní pristupoval ku každému pacientovi 

individuálne v závislosti od osobnosti, vzdelania, osobných hodnôt. Základnou 

náplňou všeobecného lekára musí byt pozitívna kampaň smerom k pacientom, 

dostupnosť  informácií o možnostiach očkovania, vypracovanie individuálneho 

očkovacieho kalendára a jeho aktualizácia podľa veku, zmeny zdravotného stavu, 

podľa  zamestnania, spôsobu správania, návykov, miesta pobytu a cestovania. 

Lekár pred podaním vakcíny chorého vyšetrí a najmä sa s ním porozpráva. Vysvetlí, 

proti akým chorobám ho očkuje a prečo je očkovanie dôležité, aké riziká sú spojené s 

prekonaním  ochorenia a riziká spojené s očkovaním, teda aké reakcie môžu očakávať a 

čo má v takom prípade robiť. Lekár si získa dôveru očkovaného, ak ho nepodceňuje a 

otvorene mu odpovedá na otázky, vyvráti jeho obavy spôsobom, aby mu očkovaný 

rozumel. Očkovaného nezaujíma dôležitosť udržania kolektívnej ochrany, ani úspechy 

imunizačného programu na Slovensku. Jeho zaujíma vlastný zdravotný stav, jeho 

udržanie, prípadne ochrana zdravia jeho rodiny.  
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Očkovaním si dospelí môžu veľmi efektívne zvýšiť kvalitu života, zabrániť 

práceneschopnosti, hospitalizácii a zdravotným komplikáciám. Očkovanie je 

v súčasnosti považované za súčasť zdravého starnutia.  

 

LITERATÚRA  
1. HUDEČKOVÁ H. - ŠVIHROVÁ V.: Očkovanie. Martin: Osveta, 2013, 227 s. ISBN 978-80-

8063-369-7. 
2. JANDZÍKOVÁ M.:Dvojročné kalendáre očkovaní sa nám osvedčili. In Primárny kontakt, 2013, 

roč. 1, č.1, s. 19. 
3. KRIŠTÚFKOVÁ, Z.: Očkovanie – aktuálny problém lekárov prvého kontaktu. In Primárny 

kontakt, 2013, roč. 1, č. 1, s. 8-12. 
4. KRIŠTÚFKOVÁ, Z a kolektív: Základy očkovania pre dospelých. PRO, s.r.o., Banská Bystrica, 

2017,  90 s. ISBN 978-80-89057-66-5. 
5. OŽVOLDÍKOVÁ S.: Manažment očkovania v ambulancii všeobecného lekára. Slovenská 

zdravotnícka univerzita, 2015, 85 s. 
 
 

 

Kontaktné údaje 
MUDr. Silvia Ožvoldíková, MPH, MBA 
Ambulancia všeobecného lekára  
Štúrova 958 
908 41 Šaštín-Stráže 
e-mail: silvia@simamed.sk  
 


