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Příušnice

Spalničky

Zarděnky

Plané neštovice jsou 
v současné době nejčastějším 
infekčním onemocněním, 
projevujícím se typickou 
nepříjemnou a často svě-
divou vyrážkou. Proti této 
nepříjemné nemoci již také 
existuje účinná očkovací látka 
– Varilrix. Po prodělaných 
planých neštovicích virus vari-
cella-zoster, který onemocně-
ní způsobuje, přežívá v těle
a může se kdykoliv v pozděj-
ším věku reaktivovat a vyvolat 
pásový opar.

Očkovací látka proti spalnič-
kám, zarděnkám, příušnicím 
(Priorix) může být podána 
v jeden den současně s živou 
oslabenou vakcínou proti 
planým neštovicím (Varilrix), 
pokud jsou obě vakcíny 
aplikovány do různých míst.

A co plané neštovice?

Zeptejte se co nejdříve
v ordinaci svého dětského lékaře.
Přípravek je pouze na lékařský předpis. 
Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci.

 PX07011206
...a očkování

proti nim
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Co jsou...

...Příušnice
Jedná se o akutní virový zánět slinných žláz (příušních, 
podčelistních a podjazykových), často komplikovaný 
podrážděním slinivky břišní a nehnisavým zánětem 
mozkových blan. Nepříjemnou komplikací bývá zánět 
pohlavních žláz, častěji mužských. Snadno se přenáší 
z jedné osoby na druhou kapénkovým způsobem. 
Jediným přirozeným zdrojem nákazy je člověk. 
V České republice se provádí celoplošné očkování 
od roku 1987, nejprve dvojsložkovou vakcínou proti 
spalničkám a příušnicím a od roku 1995 trojsložkovou 
vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. 

...Spalničky
Vysoce nakažlivé virové onemocnění. Inkubační doba je 
1–3 týdny. Projevuje se zánětem horních cest dýchacích, 
horečkou, zánětem spojivek. Nápadný je výsev charak-
teristické vyrážky. Přirozeným hostitelem viru spalniček 
je výhradně člověk. K přenosu nákazy dochází vzdušnou 
cestou. Tato infekční choroba bývala příčinou četných 
úmrtí dětí. 
Do roku 1969, před zahájením celoplošného očkování 
proti spalničkám, bylo hlášeno více než 50.000 onemoc-
nění a cca 50 úmrtí ročně. 

...Zarděnky
Nakažlivé virové onemocnění s inkubační dobou okolo 
dvou týdnů. Projevuje se celkovými příznaky podobnými 
chřipce, zduřením mízních uzlin a vyrážkou. Toto typicky 
dětské onemocnění se šíří kapénkovým přenosem. 
Pokud se nakazí těhotná žena, zejména v první třetině 
těhotenství, způsobuje virus zarděnek poškození plodu.
První celoplošné očkování proti zarděnkám bylo v Čes-
koslovensku vyhlášeno v roce 1982. Zdálo se, že je vhod-
nější očkovat pouze dívky ve věku 11 až 12 let. Teprve 
v roce 1986 byl tento výběr očkovaných dětí změněn 
a bylo zahájeno celoplošné očkování všech dětí od
15. měsíce života. Dnes je očkování prováděno trojslož-
kovou vakcínou obsahující očkovací látky proti spalnič-
kám, příušnicím a zarděnkám.
 

Přínos očkování
Očkování je pravděpodobně největším přínosem vědy 20. století. Díky 
očkování se výrazně snížil počet onemocnění v zemích, kde se očkuje. 
Dokonce se některé dětské infekční nemoci přestaly vyskytovat vůbec. 
V naší republice to platí třeba o dětské obrně nebo záškrtu.

Jak očkování funguje?
Principem ochrany dítěte je podání látky podobné původci onemoc-
nění (oslabené viry, usmrcené bakterie či jen virové či bakteriální 
části), která není schopna způsobit onemocnění, ale navozuje v těle 
obrannou (imunitní) reakci. Při dalším setkání s přirozenou infekcí
je pak její původce imunitním systémem rychle rozpoznán a k one-
mocnění nedojde díky včasnémi zapojení obranných mechanizmů
(tj. například účinné tvorby protilátek). 

Jak se očkování proti příušnicím, spalničkám
a zarděnkám provádí?
Očkování se provádí kombinovanou vakcínou proti všem 3 nemocem. 
Tato vakcína obsahuje živé oslabené viry, které jsou schopné navo-
dit obrannou reakci. Toto očkování patří v ČR stejně jako ve všech 
vyspělých zemích k standardnímu očkování. Většina dětí je chráněna 
již po první dávce vakcíny, ale toto není pravidlem. Proto se očkuje ve 
2 dávkách. První dávka se podá v 15 měsících, druhá dávka za 6–10 
měsíců po podání první dávky. Ve 2. týdnu po aplikaci vakcíny dochází 
někdy ke zvýšené teplotě, která většinou vymizí do 3 dnů. 

Mohu si vybrat očkovací látku?
Po poradě se svým dětským lékařem můžete pro své dítě zakoupit 
alternativní očkovací látku Priorix.
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