Evropský imunizační týden
22.-26. dubna 2014 proběhne Evropský Imunizační týden, tj. kampaň, kterou každoročně
organizuje Světová zdravotnická organizace ve spolupráci s evropskými členskými státy.
Tématem letošního týdne bude „ Očkování pro život“. Kampaň je zaměřena na prevenci
infekčních onemocnění, kterým lze předcházet očkováním. Cílem je zvýšení proočkovanosti a
povědomí o významu očkování.
Hlavní poselství říká, že imunizace každého dítěte je životně důležitá pro prevenci
onemocnění a pro ochranu života. Aktivity v Evropském regionu se zaměří na všechny
věkové skupiny, zejména pak na rodiče, aby očkovali své děti, ale i na zdravotnické
pracovníky s cílem zdůraznit důležitost udržování osobní ochrany a předcházení
onemocnění v průběhu celého života. V průběhu týdne budou probíhat workshopy, diskuze
k problematice očkování a budou poskytovány informační materiály.
Informační materiály:

Aby vám úsměv nezmizel z tváře...
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1. Zavolejte svému lékaři nebo do očkovacího centra. 2. Poraďte se, které očkování je pro vás vhodné
Očkovací kalendář pro dospělé- orientační schéma
podle věku a vašich aktivit a zda na něj pojišťovna přispívá.
3. Domluvte si konkrétní datum očkování.
Věková kategorie

Nemoc

18-26 let 27-49 let 50-59 let 60-64 let 65+ let

přeočkování
po 10-15 letech

Tetanus
Černý kašel

přeočkování
po 10 letech

minimálně 1 dávka 1x za život

Přeočkování

po 10-15 letech
po 10-15 letech

Plané neštovice

2 dávky

nestanoveno

Žloutenka typu A

2 dávky

nestanoveno

Žloutenka typu B

3 dávky

nestanoveno

Klíšťová
encefalitida
Lidský
papilomavirus

3 dávky, přeočkování
po 5 letech

3 dávky, přeočkování
po 3 letech

1 dávka

1 dávka

Chřipka

1 dávka

každoročně

Haemophilus
influenzae typu b

1 dávka

nestanoveno

Pásový opar

nikdo není
očkovaný
nákaza se šíří
populací

3 dávky preventivně
5 dávek po kousnutí či poranění
1 dávka

po 2-5 letech
pouze při práci
v riziku

někteří jsou
očkováni
nákaza se šíří
částí populace

nestanoveno

“Nechávám se očkovat, abych chránila
nejen sebe, ale vás všechny, se kterými se setkávám .
Když vy se necháte očkovat, chráníte také mne.
Doporučeno
v případě
Děkuji vám .”
rizikových faktorů
Doporučeno všem
dané věkové
kategorie

Detailní informace viz: http://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr
Doporučené očkování proti meningokokovému onemocnění a chřipce:
http//www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska
Očkování do zahraničí:
http://www.szu.cz/tema/cestovni-medicina/ockovani-pri-cestach-do-zahranici
http://www.ockovani-zahranici.cz, http://www.zdravinacestach.cz
Interaktivní mapa vybraných onemocnění: http://apps.who.int/ithmap/
Aktualizováno 2014 © Státní zdravotní ústav

většina je
očkována
šíření se výrazně
snižuje

Tato společnost je chráněná

Zdroj: http//www.niaid.nih.gov/topics/pages/communityimmunity.aspx

dle typu
vakcíny

Vzteklina

Neočkovaný,
nemocný a infekční

dle typu
vakcíny

1 dávka

Meningokokové
nákazy

Očkovaný
a zdravý

nestanoveno

3 dávky

Pneumokokové
nákazy

po 3-5 letech

Neočkovaný,
ale stále zdravý

