VÍTE, ŽE OČKOVÁNÍ POTŘEBUJÍ I
DOSPĚLÍ LIDÉ? A VÍTE PROČ?
Zejména protože...
!

…náš imunitní systém s přibývajícím věkem slábne a stáváme
se tak náchylnější k infekčním onemocněním (například k
pásovému oparu, pneumokokovým onemocněním)

!

…některé očkovací látky neposkytují celoživotní ochranu
(například očkovací látky proti chřipce, klíšťové encefalitidě,
tetanu, záškrtu nebo černému kašli) a je proto nutné
očkování pravidelně opakovat

PROČ SE OČKOVAT V DOSPĚLOSTI?
Protože očkování může zabránit
vzniku infekčního onemocnění
I když očkování nemusí být 100% účinné, zabrání vzniku
závažného průběhu onemocnění nebo jeho komplikací
Protože nás chrání před infekčními onemocněními při
cestování do zahraničí (například před břišním tyfem,
žlutou zimnicí, japonskou encefalitidou,
meningokokovými onemocněními, vzteklinou)

VÍTE, PROTI JAKÝM INFEKČNÍM NEMOCEM VÁS MŮŽE
OČKOVÁNÍ V DOSPĚLOSTI CHRÁNIT?
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VÍTE, KDE SE MŮŽETE NECHAT NAOČKOVAT
POKUD PLÁNUJETE CESTU DO ZAHRANIČÍ?
Očkování v ČR provádějí specializovaná pracoviště střediska očkování a cestovní medicíny.
V očkovacím středisku je každému zájemci vypracován
individuální očkovací plán na základě odhadu rizika získání
přenosného onemocnění, které konkrétní osoba při své cestě
podstoupí v cílové oblasti.
Při plánování cesty je nutno zahájit očkování včas, aby bylo
možno dodržet potřebné odstupy mezi aplikací jednotlivých
doporučených vakcín.
Každý, kdo cestuje, by měl mít v pořádku očkování, která jsou
v ČR prováděna v rámci pravidelného očkování, včetně platného
a úplného očkování proti tetanu.

OČKUJETE SE PŘI CESTÁCH DO ZAHRANIČÍ?
MĚLI BYSTE! A VÍTE PROČ?
Některé státy při vstupu na svá území vyžadují povinně očkování proti:
Žluté zimnici při cestách do některých zemí Afriky a Střední a Jižní
Ameriky; seznamy těchto zemí jsou pravidelně aktualizovány WHO,

očkování je vyžadováno i při tranzitu v oblasti s výskytem žluté zimnice!
Meningokokové meningitidě (A,C, Y, W) při cestách do Saudské Arábie

Mezi nejčastěji doporučovaná očkování při cestách do zahraničí patří očkování proti:
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