
Očkování (v prvních 2 letech): 

 Očkovat je možné pouze zdravé děti. 
 Základní očkování je ze zákona povinné (až na výjimky ze zdravotních důvodů) 
 Po aplikaci očkovací látky je nutné počkat 20-30 minut v dosahu lékařské pomoci pro případ 

náhlé alergické reakce. 
 Po očkování sledujeme u dítěte teplotu, pokud se vyskytne horečka (nad 38 st) podáváme 

paracetamol nebo ibuprofen. 
 Závažné nežádoucí reakce (všechny, které vedou k návštěvě lékaře, pohotovosti nebo 

hospitalizaci) ihned hlásíme svému ošetřujícímu lékaři. 
 Před nepovinným očkováním je nutné podepsat informovaný souhlas / resp. nesouhlas 

s očkováním a ve vlastním zájmu prostudovat příbalový leták nebo SPC 

OČKOVÁNÍ PROTI PNEUMOKOKOVÝM NÁKAZÁM OD  1.1.2010 

změna zákona č. 48/1997 Sb., o  veřejném  zdravotním pojištění  umožňuje očkovat proti 
pneumokokovým nákazám na náklady veřejného zdravotního pojištění ( Synflorix:  10 - valentní 
vakcina  je bez doplatku,  Prevenar  13  s doplatkem  500,- Kč, (doplatek  se může změnit).  Aby 
pojišťovna vakciny uhradila, je nutné  zahájit očkování  mezi  2.. - 5. měsícem věku  a do 7. měsíce 
musí být aplikovány 2 dávky vakciny. Očkování  NENÍ  POVINNÉ, ale volitelné. 
3. dávka je pak aplikována mezi  11-15. měsícem , nejdříve za 6 měsíců po 2. dávce. 
Podrobné informace jsou dostupné na stránkách SÚKL – www.sukl.cz  nebo přímo:  
PREVENAR 13:  http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-
_Summary_for_the_public/human/001104/WC500057248.pdf 
SYNFLORIX:      http://www.emea.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-
_Summary_for_the_public/human/000973/WC500054347.pdf 
 
OČKOVÁNÍ PROTI ROTAVIRŮM  - ROTARIX  (Rotaviry způsobují až 90% dětských průjmů a zvracení) 
– nutné objednat, je za plnou úhradu – cca 1600,- Kč/1 dávku. Nejdříve v 6 týdnech, druhá dávka za   
1 měsíc, nejpozději v 6 měsících věku. Vakcina se dá dítěti spolknout . Cena vakciny se může měnit, 
pojišťovny na  Rotarix  individuálně přispívají. 
Podrobné informace jsou dostupné na stránkách SÚKL – www.sukl.cz  nebo přímo:  
ROTARIX:        http://www.emea.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-
_Summary_for_the_public/human/000639/WC500054587.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OČKOVACÍ KALENDÁŘ DO 2 LET 
 
 

 
Věk Nemoc 

         4. den až 6. týden 

Tuberkulóza – OD 1.11.2010 ZRUŠENO 
Pro rizikové děti: Kalmetizace, Sokolovská 304, Praha 9, 
Vysočany, sestra Kožíšková (budova polikliniky) 
Tel: 266 006 408 

1. HEXACIMA od 9. týdne 
+ PNEUMOKOKOVÁ VAKCINA (volitelné) 

a. SYNFLORIX plně hrazen 
b. PREVENAR 13  s doplatkem 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění 
vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná 
dětská obrna a virová hepatitida B 

2. HEXACIMA za 2 měsíce 
        +PNEUMOKOKOVÁ VAKCINA (volitelné) 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění 
vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná 
dětská obrna a virová hepatitida B 

3. HEXACIMA 
+PNEUMOKOKOVÁ VAKCINA (volitelné) 
 
nejméně 6 měsíců po 2. dávce, ale 
nejpozději před 18. měsícem života 

        

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění 
vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná 
dětská obrna a virová hepatitida B 

Od  13. měsíce do 18. měsíce 
1. dávka PRIORIX  

Spalničky, příušnice, zarděnky  

Mezi 5-6. rokem života přeočkování 
2. dávka PRIORIX  

Spalničky, příušnice, zarděnky (přeočkování) 

 
Objektivní informace o očkovacích látkách jsou dostupné na stránkách 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz 

Přímý odkaz na jednotlivá SPC vakcin: 
PREVENAR 13:  http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-
_Summary_for_the_public/human/001104/WC500057248.pdf 
SYNFLORIX:      http://www.emea.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-
_Summary_for_the_public/human/000973/WC500054347.pdf 
ROTARIX:        http://www.emea.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-
_Summary_for_the_public/human/000639/WC500054587.pdf 
Infanrix HEXA: http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-
_Summary_for_the_public/human/000296/WC500032499.pdf 
PRIORIX:  http://www.sukl.cz/download/spc/SPC22146.pdf 
PRIORIX TETRA: http://www.sukl.cz/download/spc/SPC19846.pdf 
 
 


