
Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
aj v nastupujúcej chrípkovej sezóne bude Všeobecná zdravotná poisťovňa podporovať očkovanie proti chrípke, ktoré je považované 

za najúčinnejšiu prevenciu tohto vysoko nákazlivého vírusového ochorenia.

Poistenci, ktorí majú záujem o očkovanie proti chrípke, kontaktujú lekára všeobecnej ambulantnej starostlivosti alebo gynekológa, s ktorým 

majú podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dohodnú si s ním termín očkovania.  

U detí vo veku menej ako 9 rokov, ktoré predtým neboli očkované sezónnou očkovacou látkou proti chrípke, je možné uhradiť dvojdávkovú 

očkovaciu schému, nakoľko u nich sa v zmysle SPC podáva  druhá dávka 0,5 ml po dobe najmenej 4 týždňov.

Vakcínu proti chrípke je možné predpísať formou elektronického lekárskeho predpisu podľa zákonných podmienok elektronickej preskripcie 

a dispenzácie.

Výkon očkovania proti chrípke uhradí VšZP u všetkých poistencov nad rámec kapitácie, ak očkovanie indikoval lekár všeobecnej ambulantnej 

starostlivosti resp. gynekológ poistenca a vakcínu predpísal na lekársky predpis. Tehotná poistenka sa môže dať zaočkovať proti chrípke  

aj u svojho gynekológa.

Výkon očkovania je potrebné VšZP vykázať ako výkon 252b s diagnózou Z25.1. Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou bude uhradené v rámci 

kapitácie.

 » INFLUVAC TETRA (kód 6347C) a VAXIGRIP TETRA (kód 1224C) v plnej výške ich ceny, bez indikačných a preskripčných   

 obmedzení.  

 » C 6347C Influvac Tetra sus iru 10x0,5 ml vykazované množstvo 0,1 ks na 1 pacienta.

 » C1224C Vaxigrip Tetra sus iru 10x0,5 ml - vykazované množstvo 0,1 ks na 1 pacienta.

 » C6372B Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia aer nau 10x0,2 ml - vykazované množstvo 0,1 ks na 1 pacienta.   

 Táto vakcína bude k dispozícii v distribučnom reťazi od 41. kalendárneho týždňa, t.j. od 11.10. 2021.

V sezóne 2021/2022 VšZP plne uhrádza vakcíny proti chrípke

Novinkou je, že od 1.10.2021 do 28.2.2022 VšZP plne, bez doplatku uhradí 
aj nazálnu vakcínu deťom od 2 do 12 rokov:

Vaše doplňujúce otázky nám môžete zasielať na podporapzs@vszp.sk
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