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Ochrana očkováním: 
v celodenních zař ízeních pro děti a zař ízeních pro péči o děti během dne 

Milí rodiče! 
Vaše dítě navštěvuje celodenní zařízení pro děti nebo zařízení pro péči o děti během dne. Zažije tu mnoho 
nového, získá nové dojmy naváže přátelství s jinými dětmi. Poskytněte mu při tom potřebnou bezpečnost a 
postarejte se o to, aby bylo dostatečně chráněné. Rodiče, jejichž neočkované dítě navštěvuje celodenní zařízení 
pro děti nebo zařízení pro péči o děti během dne, musí počítat s rizikem nakažení svého dítěte přenosnou 
nemocí. Nechte proto své dítě očkovat! Dětští lékaři, domácí lékaři a místní zdravotní úřady v celém Bavorsku 
Vám rádi poradí. 

Ochrana očkováním: jistota pro Vaše dítě i pro ostatní děti 

Očkováním chráníte své dítě. Kromě toho také přebíráte zodpovědnost za ochranu ostatních děti. Očkované děti 
nemohou nakazit jiné děti a chrání tak i děti, které jsou pro očkování, např. proti spalničkám, ještě příliš malé. V 
celodenních zařízeních pro děti nebo zařízeních pro péči o děti během dne jsou tyto děti vystaveny vysokému 
riziku nákazy dětmi, které nejsou očkované. Necháte-li své dítě očkovat, pomůžete toto riziko snížit. 

Očkování proti spalničkám – proč je tak důležité? 

Spalničky nejsou neškodné. Spalničky oslabují obranu těla. To umožňuje šíření dalších infekcí jako jsou např. 
zápal plic nebo zánět středního ucha. Obzvlášť nebezpečná je encefalitida, která se vyskytuje u jednoho z 1000 
nemocných dětí, a která může zanechat trvalé těžké následky. V některých případech může dojít až po letech po 
překonání spalniček k onemocnění mozku až po pozdější smrtelné následky. Obzvlášť ohroženi jsou tím kojenci, 
kteří dostanou spalničky v prvním roce svého života. 

Spalničky jsou vysoce nakažlivé. Spalničkový virus se přenáší kapénkami při mluvení nebo kýchání lehce z jedné 
osoby na druhou. Toto se děje ještě před tím, než se objeví první příznaky onemocnění. Léčba příčin spalniček 
není zatím možná. Rozhodující je proto infekci předcházet. Nejbezpečnějším způsobem je přitom očkování. 

2 x očkování chrání proti spalničkám po celý život 

Pro bezpečnou, celoživotní ochranu před spalničkami jsou potřebná dvě očkování. Jejich provádění se 
doporučuje ve věku 11–14 měsíců a 15–23 měsíců. Mimochodem: Neočkované děti nesmí zpravidla určitou 
dobu navštěvovat zařízení, pokud se v nich vyskytly spalničky nebo příušnice. Riziko nákazy a dalšího šíření 
nemocí je tam příliš velké. 

Zmeškali jste očkování? Žádný problém! 

Důležité je vědět: Zmeškaná očkování můžete nechat kdykoliv dodatečně provést u dětského nebo domácího 
lékaře! Protože také Vaše očkovací ochrana a ochrana Vašich příbuzných je důležitá, obzvláště když přicházíte 
do styku s malými dětmi. U mladistvých se v poslední době stále častěji vyskytují onemocnění spalničkami s 
těžkým průběhem. Nechte prověřit ochranu očkováním své rodiny, chraňte sebe a své děti. 

Rizika a vedlejší účinky 

Očkování zpravidla člověk dobře snáší, jejich účinnost a bezpečnost přísně kontrolují státní úřady. V některých 
případech se po očkování může na místě vpichu vyskytnout opuchnutí nebo zarudnutí nebo se mohou objevit 
podobné potíže jako při chřipce, které ale po krátkém čase zmizí. Po očkování proti spalničkám se může 
příležitostně objevit dočasná kožní vyrážka podobná spalničkám. Jiné komplikace se po očkování objevují 
extrémně zřídka, každopádně mnohem řidčeji než těžké následky onemocnění, proti kterým se lze nechat 
očkovat. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem. 

Aktuální a podrobné informace ohledně očkování naleznete též na Internetě www.impfen.bayern.de

Ohledně zcela osobních dotazů týkajících se očkování Vám poradí také lékaři v Bavorku, zejména dětští a 
dorostoví lékaři, domácí lékaři a lékaři ve veřejných zdravotnických zařízeních (zdravotní úřad). 



Doporučení pro očkování Stálé komise pro očkování 

(STIKO) pro kojence a malé děti 

Očkování proti Věk v měsících Věk v letech 

2 3 4 11 – 14 15 – 23 5 - 6 

Rotavirové nákazy 

2 až 3 perorální očkování 

(od věku 6 týdnů 

vždy s minimálním odstupem 

4 týdnů) 

Tetanus 

Záškrt 

Dávivý kašel 1. 2. 3. 4. 

1. přeočkování

Haemophilus 

influenzae (Hib) 
Kombinované očkování 

Dětská obrna 

Hepatitida B 

Pneumokokové 

nákazy 

1. 2. 3.

Očkování 

Memingokoky 
pouze 1 očkování 

(od věku 12 měsíců) 

Spalničky 

Příušnice 

Zarděnky 

1. kombinované- 

očkování 
(příp. dříve při 

nástupu do zařízení pro 

péči o děti) 

2. kombinované- 

očkování 

Plané neštovice 

(varicella) 
1. očkování 2. očkování
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