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Abstrakt

U pacientov, ktorí dostávajú liečbu pre nádorové ochorenie, je potrebné posúdiť vekovo a indikačné vhodnú
vakcináciu. O zodpovednosť za podanie
týchto vakcín sa delia onkológ a primárny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
Niektoré ochorenia, ktorých prevencia
je možná očkovaním, majú vyššiu incidenciu medzi pacientmi s nádorovými
ochoreniami a horší klinický priebeh.
Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb
(The Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) a Poradný zbor pre
imunizačné postupy (The Advisory
Committee on Immunization) odporúčajú určité vakcíny pre bežné použitie
u dospelých vrátane onkologicky chorých. Tento článok poskytuje usmernenie pre onkológov o odporúčaní vakcín
a o ich bezpečnom použití u onkologických pacientov.

Komentár

Myslím, že každý onkológ sa
v bežnej praxi stretne s otázkou pacienta: mám sa dať očkovať? Najčastejšie ide

o chrípku, ale okrem chrípky je v hre
niekoľko ďalších možností, najmä otázka pneumokokovej vakcíny a niektorých
ďalších (napr. proti vírusovej hepatitíde,
tetanu, meningokokovej infekcii, atď.).
V aktuálnom článku je poskytnutý prehľad problematiky a v zrozumiteľnej forme sú uvedené odporúčania pre dennú
prax. Za „kľúčové body“ autori označili
nasledujúce informácie: 1. indikovaná
vakcinácia by sa ideálne mala vykonať
pred začiatkom onkologickej liečby,
2. živé vakcíny sú kontraindikované
vzhľadom na riziko ťažkej, vakcínou
indukovanej infekcie, 3. injekčná protichrípková vakcína sa podáva každoročne a pneumokokové vakcíny sa podávajú
podľa odporúčania CDC (poznámka –
uvedené v článku), 4. novšia zosterová vakcína je bezpečná a preferovaná,
5. rodina pacienta a blízke osoby môžu
byť bezpečne očkované s väčšinou, ale
nie so všetkými živými vakcínami (1).
Odporúčania v článku sú „up to
date“ a opierajú sa o posledné usmernenia
CDC a Poradného zboru pre imunizačné postupy u dospelých z roku 2018 (2).
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A ešte jedna informácia: nedávno bol
v časopise Via Practica publikovaný článok, ktorý, myslím, tak isto dáva cenné informácie v súvislosti s očkovaním
onkologických pacientov a zasluhuje si
pozornosť (3).
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