1. PNEUMOKOKY
Očkování pomáhá chránit proti takovým onemocněním, jako jsou meningitida (zánět
mozkových blan), sepse nebo bakteriemie (bakterie v krevním oběhu), u dětí pak i pneumonie
(zánět plic) a těžké infekce ucha, někdy s následnou hluchotou. Někdy bohužel dítě i zemře.
Očkovací látky jsou dva typy, Prevenar 13 poskytuje ochranu proti více kmenům, proto je
s doplatkem, u obou typů se očkuje 3x

Synflorix - Všechny 3 dávky jsou zdarma
Prevenar 13 - Doplatek pacienta = 500 Kč na každou dávku

2. MENINGOKOKY
INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ
Je to bakteriální onemocnění, které se šíří kapénkami. Přenašeči může být až 20 % zdravých
lidí. Bakterie přežívají v nosohltanu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti ve věku 1-4 roky
a mladiství ve věku 15–19 let. Zvýšené riziko platí pro ty, kdo navštěvují větší kolektivy.
Nemoc se přenáší ve školách, školkách, ale také na kulturních akcích.
Rychlý nástup
Meningokok přichází náhle, většinou u zdravých dětí. Zpočátku se jedná o příznaky podobné
chřipce, jako je zvýšená teplota, zchvácenost, únava, bolesti kloubů. U některých pacientů se
začnou objevovat drobné nebolestivé krevní skvrny.
Smrt nebo doživotní následky
Meningoková sepse je nejrychlejší smrtící infekční onemocnění vůbec. Bez okamžitě léčby
může v krajním případě nastat smrt do 24 hodin. Zároveň může být pacient postižen následky,
jako je amputace končetin, ztráta sluchu, mentální porucha nebo selhání ledvin. Ale ani
včasná a okamžité léčba na specializovaném pracovišti nemusí být vždy účinná. Mnohé děti
navzdory této léčbě umírají nebo zůstávají doživotně invalidní. Jedinou skutečnou ochranou
je očkování a to jak proti typu B, tak i proti typům A,C,W,Y.

BEXSERO – proti typu B

Zdarma, pokud se s očkováním začne do ukončeného 6. měsíce, očkuje se 3x

NIMENRIX – proti typům A,C,W,Y
Zdarma v období mezi 1. a 2. rokem, očkuje se 1x

3. ROTAVIRY
Onemocnění začíná náhle vysokou horečkou a zvracením přetrvávajícím obvykle 1-3 dny. K
tomu posléze nastupují časté průjmy, v četnosti až 10krát denně. Nejrizikovějším průběhem
akutní rotavirové gastroenteritidy bývají postiženy děti ve věku šesti měsíců až pěti let.
Očkovat lze už od 6 týdnů věku a ukončeno musí toto očkování být do 24 měsíců věku dítěte.
Toto očkování si plně hradí pacient sám, jsou to 2 dávky, jde o vakcínu, kterou dítě polyká,

Rotarix – cena jedné dávky se pohybuje v rozmezí 1600-1900 Kč
Poznámka pediatra na závěr:
Ke všem těm internetovým diskuzím. Svěřili jste mi svoje děti do péče s důvěrou a nechci ji
zklamat a chci, abyste mi rozuměli.
Očkuju 38 let a naočkovala jsem za ta léta desetitisíce dětí. Jestli je někdo profík přes tyto
záležitosti, jsou to zkušení dětští lékaři, a právě my všichni očkování doporučujeme. K vašim
dětem přistupuju jako kdyby to byly moje vlastní, a těm bych nikdy nedoporučila nic, co by
jim škodilo.
Neočkuju víc očkování najednou, i když se nebojím, že by to ty děti nezvládly. Zvládnou toho
mnohem víc, než se na první pohled zdá, nejsou tak křehké, jak je obvykle vnímáme. Ale není
důvod hnát ten rozvíjející se imunitní systém násilím dopředu. Proto většinou ponechávám
mezi jednotlivými druhy očkování časový rozestup.
Pokud dítě není zdravotně v pořádku, odložím očkování na dobu, kdy v pořádku bude.
Většinou k tomu udělám výtěr z krku, ev. i vyšetření CRP z prstíku a počkám.
Není potřeba, abyste si sami hlídali termíny, to pohlídám já. Jediné, co potřebuji je, abyste co
nejdřív udělali rozhodnutí a včas mne s ním seznámili. A i když nyní ještě váháte a chcete
očkování jen odložit na pozdější dobu, taky se nic neděje, všechny pojišťovny mají a budou
mít i v budoucnu preventivní programy a tam je možnost využít tyto výhody na doočkování.
Samozřejmě nejlepší a finančně nejvýhodnější to ale je vždycky v době, kdy je toto očkování
hrazeno státem podle zákona.

