
Milé maminky, 
připravili jsme si pro Vás letáček na téma OČ-

KOVÁNÍ Vašich dětí. Chceme Vás seznámit 
s tím, proč je pro Vaše dítě očkování důležité, 
jaká očkování jsou povinná apod. Také se do-
zvíte, kdy se nesmí dítě očkovat a jaké doklady 
mít s sebou při očkování. Součástí letáčku je i 
Očkovací kalendář, který si můžete ponechat, 
abyste měli přehled o tom, kdy má být Vaše dítě 
očkováno.

Očkování proti nebezpečným nemocem u dětí 
se provádí téměř od prvního dne jejich naroze-
ní. Novorozená miminka dostanou svoji první 
vakcínu ještě v porodnici a v průběhu prvních 
dvou let podstoupí očkování proti většině one-
mocnění zařazených v systému povinného oč-
kování.

Co je to vlastně očkování a jaký má 
význam?

Očkování je nejdůležitější opatření v boji proti 
infekčním onemocněním. Je to dodání očkovací 
látky do těla.  Této očkovací látce se říká vakcí-
na. Při očkování se do těla injekčně nebo ústy 
vpraví vakcína. Tělo si pak vytvoří ochranné 
protilátky, které člověka ochrání před nemocí. 
Vakcína, tedy očkovací, látka sama onemocnění 
způsobit nemůže. Odolnost organismu nenastá-
vá okamžitě po podání vakcíny, většinu z nich je 
potřeba pro vytvoření dlouhodobé imunity po-
dat několikrát – tzn. pacienta přeočkovat. Díky 
očkování se podařilo vymýtit mnoho nebezpeč-
ných nemocí, jako jsou např. plané neštovice 
nebo černý kašel.

Myslíte si, že očkování je pro děti rizikové?

Jako u každého léku má i použití očkovacích vakcín 
svá rizika, která jsou většinou spojena s alergickou reak-
cí na některou složku očkovací látky. Výhody očkování 
jsou ovšem nesporné a navíc zanedbatelné v porovnání 
s riziky při nakažení nebezpečným virem či bakterií.

Co myslíte, je v ČR očkování povinné?

Ano, v ČR je očkování povinné. Bránit očkování svých 
dětí je totéž, jako zanedbávat jejich péči nebo vědomě 
poškozovat jejich zdraví. Pokud s dětmi nechodíte na 
očkování, dopouštíte se přestupku a můžete být stíháni 
podle přestupkového zákona. Povinné očkování hradí 
stát, a proto je pro Vás bezplatné.

Která očkování jsou pro Vaše děti povinná?

K očkování dětí se dnes používá především hexavak-
cína. Ta zahrnuje očkovací látky proti šesti nemocem 
– záškrtu, tetanu, dávivému černému kašli, onemocnění 
vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, pře-
nosné dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Vakcína 
se musí podávat v přesném časovém rozmezí. Pokud 
se tak nestane, musí se dítě očkovat znovu od začátku. 
Dále se děti očkují proti tuberkulóze, spalničkám, pří-
ušnicím a zarděnkám.

Všechny zmíněné nemoci jsou velmi nakažlivé, s těž-
kým průběhem a při nedostatečné lékařské pomoci i 
smrtelné. 

Z dětských onemocnění zmiňme ještě plané 
neštovice. Proti tomuto virovému onemocnění 
existuje velmi účinná vakcína. Samotné očková-
ní je pak velmi důležité u dospělých pacientům, 
kteří nemoc v dětství neprodělali, nebyli očko-
váni a nemají tudíž vyvinuty protilátky.

Kromě povinného očkování můžete své dítě 
také nechat naočkovat proti chřipce, klíšťové 
encefalitidě, meningokokové infekci, neštovi-
cím, žloutence (hepatitida) typu A. Tato očko-
vání si však musíte uradit sami.

Víte, kdy se nesmí dítě očkovat?

Očkování se nesmí provádět, když je dítě ne-
mocné. Pokud by bylo očkované, může dojít ke 
zhoršení nemoci a očkování by bylo stejně neú-
činné. Pokud je dítě nemocné a má jít na očko-
vání, řekněte to jeho lékaři a domluvte si s ním 
jiný termín.

Víte, jaké doklady mít s sebou, když 
jdete s dítětem na očkování?

Pokud jdete s dítětem na očkování, měli byste 
mít s sebou očkovací průkaz, což je dokument, 
ve kterém je uvedeno, proti kterým nemocem 
bylo již dítě očkováno. Dětský lékař do očkova-
cího průkazu zaznamenává druh očkování, ná-
zev a číslo vakcíny a datum očkování. Očkovací 
průkaz byste si měli pečlivě uschovat. A samo-
zřejmě nezapomeňte na kartičku zdravotní po-
jišťovny.
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Očkovací kalendář
4. den až 6. týden – tuberkulóza

od 13. týdne – první dávka hexavakcíny

za měsíc po 1. dávce – druhá dávka hexa-
vakcíny

za měsíc po 2. dávce – třetí dávka hexa-
vakcíny

za šest měsíců po 3. dávce – čtvrtá dávka 
hexavakcíny

15. měsíc – první dávka spalničky, příuš-
nice, zarděnky

21. – 25. měsíc (event. později přeočko-
vání) – druhá dávka spalničky, příušnice, 
zarděnky

5. – 6. rok – záškrt, tetanus, dávivý kašel 
(přeočkování)

10. – 11. rok – přenosná dětská obrna 
(přeočkování, 5. dávka)

11. – 12. rok – tzv. tuberkulinový test, při 
negativním výsledku přeočkování

12. – 13. rok – virová hepatitida typu B 
(pouze u dětí, které nebyly očkovány v 
prvních měsících života) – tři dávky v ro-
zestupu 0, 1 a 6 měsíců)

13. – 14. rok – dětská přenosná obrna 
(přeočkování) pro děti, které nedostaly 5. 
dávku mezi 10.–11. rokem

14. – 15. rok – tetanus (přeočkování, další 
vždy po 10–15 letech)

Očkování

Vaše dět i  chtě j í


