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Posilňujúca dávka mRNA vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna)
Vakcíny mRNA veľmi dobre chránia pred závažným priebehom ochorenia Covid-19 a hospitalizáciou. Ukazuje sa však, že u
ľudí nad 65 rokov sa táto ochrana očkovaním môže časom znižovať. Pre týchto ľudí odporúčame očkovanie posilňujúcou
dávkou od 4 mesiacov po poslednom očkovaní. Zatiaľ nie je jasné, či sa zníži vakcinačná ochrana pred závažným
priebehom ochorenia u osôb mladších ako 65 rokov a pri nových variantoch vírusu. Ochrana pred miernym priebehom a
pred prenosom vírusu sa však časom znižuje u všetkých ľudí. To môže prebiehať rýchlejšie alebo pomalšie v závislosti od
variantu. Preto odporúčame očkovanie posilňujúcou dávkou všetkým osobám vo veku 16 až 64 rokov.
Na čo slúži posilňujúca dávka?
Posilňujúca dávka pripomenie imunitnému systému patogén.
Obnovuje sa tak a predlžuje zvýšená ochrana očkovaním.
Komu sa odporúča posilňujúca dávka?
V záujme najlepšej možnej ochrany pred závažným priebehom
ochorenia Covid-19 a hospitalizáciou sa posilňujúca dávka
vakcíny
odporúča všetkým osobám starším než 65 rokov.
Predovšetkým:
 osobám starším než 75 rokov,
 osobám starším než 65 rokov, ktoré trpia chronickými
ochoreniami s najvyšším rizikom1 ťažkého priebehu
ochorenia Covid-19,
 obyvateľom, obyvateľkám a opatrovateľom v domovoch
dôchodcov, domovoch starostlivosti a zariadeniach dennej
starostlivosti pre starších ľudí.
U osôb mladších ako 65 rokov môže posilňujúca dávka pomôcť
zvýšiť ochranu pred infekciou a ľahkým priebehom ochorenia a
ich následkami (napr. dlhodobé následky Covid-19, absencia v
práci) a dočasne znížiť cirkuláciu vírusu. Preto sa posilňujúca
dávka vakcíny odporúča aj všetkým osobám vo veku od 16 do
64 rokov. Predovšetkým:
 obzvlášť ohrozeným osobám mladším než 65 rokov, ktoré
trpia chronickými ochoreniami s najvyšším rizikom 1 ťažkého
priebehu ochorenia Covid-19,
 obyvateľom/obyvateľkám a opatrovateľom v domovoch
dôchodcov, domovoch starostlivosti a zariadeniach dennej
starostlivosti pre starších ľudí, ktorí sú mladší než 65 rokov,
 zdravotníckym pracovníkom, ktorí majú priamy kontakt s
pacientmi a osobami, ktoré sa starajú o obzvlášť ohrozené
osoby.
Posilňujúca dávka sa odporúča aj tehotným ženám od 2.
trimestra tehotenstva a ženám, ktoré dojčia.

Ak sa po kompletnom základnom očkovaní mRNA vakcínou
potvrdí infekcia koronavírusom, platí:
 ak sa nakazíte do 4 mesiacov po základnom očkovaní,
posilňujúca dávka sa odporúča 4 mesiacov po tejto infekcii,
 ak sa nakazíte po viac než 4 mesiacoch po základnom
očkovaní, v zásade v súčasnosti platí, že nie je potrebná
žiadna posilňujúca dávka vakcíny.
Akou vakcínou a s akým dávkovaním sa podáva
posilňujúca dávka vakcíny?
V zásade platí, že na posilňujúcu dávku by sa mala použiť
rovnaká vakcína ako na základné očkovanie. Ak nie je
dostupná, možno použiť aj inú mRNA vakcínu. Ak sa na
základné očkovanie použili rôzne mRNA vakcíny, ako
posilňujúca dávka sa môže podať ktorákoľvek z týchto dvoch
vakcín.
Rovnako ako pri základnom očkovaní sa odporúča, aby ľudia
do 30 rokov dostali ako posilňujúcu dávku najlepšie vakcínu od
spoločnosti Pfizer/BioNTech.
Pri vakcíne Pfizer/BioNTech sa posilňujúca dávka podáva s
rovnakým dávkovaním ako pri základnom očkovaní. Pri vakcíne
Moderna sa posilňujúca dávka podáva s polovičným
dávkovaním.
Kde sa môžem dať zaočkovať?
Za očkovanie sú zodpovedné kantóny. Na webovej stránke
alebo na infolinke vášho kantónu (www.fophcoronavirus.ch/cantons) sa môžete informovať, kde sa môžete
registrovať a nechať zaočkovať. Alebo sa opýtajte svojej
lekárky, svojho lekára, svojej lekárničky alebo svojho lekárnika.

Ostatné informácie o posilňujúcej dávke vakcíny sú
rovnaké ako pri základnom očkovaní a nájdete ich v
letáku „Všeobecné informácie o očkovaní proti Covid-19
mRNA vakcínou„.

Kedy by sa mala podať posilňujúca dávka vakcíny?
Posilňujúcu dávku sa odporúča podať od 4 mesiacov po
kompletnom základnom očkovaní mRNA vakcínou. Za
kompletné základné očkovanie sa považujú
 dve dávky mRNA vakcíny alebo
 potvrdená infekcia koronavírusom + očkovacia dávka mRNA
vakcíny s odstupom najmenej 4 týždňov (bez ohľadu na
poradie).

Tabuľka 2, s. 11 odporúčania očkovania vakcínou mRNA:
definície ochorení pre osoby, ktoré trpia chronickými ochoreniami s
najvyšším rizikom ťažkého priebehu (v nemčine)
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