
 

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
Panónska cesta 2 
851 04 Bratislava  
 

Call centrum: 0850 003 003 
Telefón: +421/2/20 824 748 
Fax: +421/2/20 824 755 
E-mail: infolinka@vszp.sk 
Internet: www.vszp.sk 
 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu           
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B 
IČO: 35 937 874 
DIČ: 20 220 270 40 
IČ DPH: SK 20 220 270 40 
 

 
 

 
 
 
 
 
      
   
   

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
  OddSČ 17. 9. 2020 
    
    

 

    Vec: Usmernenie — očkovanie proti chrípke 

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, 

VšZP v sezóne 2020/2021, plne uhrádza vakcíny proti chrípke - INFLUVAC TETRA (kód 6345C) 
a VAXIGRIP TETRA (kód 1224C) v plnej výške ich ceny, bez indikačných a preskripčných 
obmedzení.   

C6345C Influvac Tetra sus iru 1x0,5 ml vykazované množstvo 1 ks na 1 pacienta. 

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

Všetci poistenci VšZP majú možnosť dať sa bezplatne zaočkovať. Ak majú poistenci o očkovanie 
proti chrípke záujem, kontaktujú všeobecného lekára alebo gynekológa, s ktorým majú podpísanú 
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dohodnú si s ním termín očkovania.  
Poskytovateľom lekárenskej starostlivosti uhradíme vakcínu v plnej výške. 

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. 

Výkon očkovania proti chrípke uhradí VšZP u všetkých poistencov nad rámec kapitácie, ak 
očkovanie indikoval všeobecný lekár resp. gynekológ poistenca a vakcínu predpísal na lekársky 
predpis. Tehotná poistenka sa môže dať zaočkovať proti chrípke aj u svojho gynekológa. 

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

Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou bude uhradené v rámci kapitácie. Výkon očkovania sa 
vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1  

S pozdravom 

 

 
                                                                             MUDr. Beata Havelková, MPH   

                                                          riaditeľka sekcie liekovej politiky a centrálnych nákupov 
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