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Očkovanie a tehotenstvo
Vedeli ste, že matka počas tehotenstva odovzdá imunitu 
svojmu dieťaťu? Takýmto spôsobom je dieťa chránené po-
čas prvých mesiacov života, kedy ešte nemôže byť očkované.

Pred 
tehotenstvom

Pred otehotnením by žena mala mať absolvované všetky povinné očkovania, ktoré 
pomôžu ochrániť ju i jej dieťa. Živé vakcíny by mali byť podané najneskôr me-
siac pred plánovaným otehotnením. Najväčší význam má očkovanie proti ovčím 
kiahňam, pokiaľ ich žena neprekonala. Inaktivované – neživé vakcíny môžu byť 
v prípade potreby podané aj tesne pred otehotnením a počas tehotenstva.

• Vakcína proti chrípke
Tehotná žena môže byť zaočkovaná proti chrípke akoukoľvek neživou vakcínou do-
stupnou na Slovensku. Očkovanie proti chrípke je pre ženu veľmi dôležité a bez-
pečné. Očkovanie sa vykonáva každoročne najlepšie od októbra do decembra. 
V tehotenstve môže chrípka zapríčiniť závažné komplikácie pre matku a plod, vrá-
tane úmrtia. V roku 2009 zomrelo na Slovensku 6 tehotných žien na pandemickú 
chrípku.

• Vakcína dTap
Každá tehotná žena by mala byť preočkovaná proti tetanu, záškrtu a čiernemu 
kašľu (dTap), ideálne medzi 28. a 37. týždňom tehotenstva.

• Cestovanie
Mnohé ochorenia, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, nie sú rizikom, pretože 
sa na Slovensku takmer nevyskytujú. V iných častiach sveta sa však stále vyskytujú 
vo vysokom počte a predstavujú pre tehotné veľké riziko. Každá tehotná žena by 
sa preto mala pred vycestovaním do zahraničia poradiť s odborníkom o svojom 
zdravotnom stave a o možnostiach očkovania. 

• Očkovanie po kontakte s chorým
Po kontakte s chorým na hepatitídu typu A alebo meningokokový zápal mozgo-
vých blán by sa mala každá tehotná žena poradiť o očkovaní so svojim praktickým 
lekárom alebo epidemiológom na územne príslušnom regionálnom úrade verej-
ného zdravotníctva.

• Očkovanie detí
Tehotenstvo je ideálnym obdobím dozvedieť sa viac o vakcínach pre deti a o riziku 
neočkovania. 

Počas
tehotenstva

Po
tehotenstve

Zaočkovaná matka znižuje riziko, že nakazí svoje dieťa. Absolvovať očkovanie hneď 
po pôrode je pre matku bezpečné aj v prípade, že dojčí. Žena, ktorá nebola pre-
očkovaná proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu počas tehotenstva, by mala byť 
zaočkovaná ihneď po pôrode, ak nebola posledných 5 rokov očkovaná. Matka, 
ktorá v detstve neprekonala osýpky, mumps, rubeolu alebo ovčie kiahne a nebola 
proti týmto chorobám očkovaná, by si mala dať vyšetriť protilátky proti týmto cho-
robám. Ak nemá dostatočnú ochrannú hladinu protilátok proti jednej z chorôb, 
mala by byť preočkovaná čo najskôr po návrate z pôrodnice. Taktiež sa odporúča 
po pôrode podať vakcínu proti chrípke v prípade, že žena neabsolvovala toto oč-
kovanie počas tehotenstva a porodila na začiatku chrípkovej sezóny.

Vakcínypomáhajúudržať zdravie 
tehotnej ženy 
a jej rodiny
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