Očkovací kalendář pro dospělé - podle věku
Věková kategorie

Nemoc
18–26 let
Tetanus

27–49 let

50–59 let

Přeočkování
60–64 let

booster po 10–15 letech

booster po 10 letech

minimálně 1 dávka 1× za život

Pertuse

Poznámka

Vakcíny

65+ let
po 10–15 letech

očkování také v rámci úrazů a poranění

TETANOL PUR, TETAVAX

po 10–15 letech

zejména rodinné kontakty dětí do 1 roku věku,
těhotné ženy, možné v rámci očkování proti tetanu

BOOSTRIX, ADACEL

Varicella

2 dávky

nestanoveno

pro vnímavé (bez historie nemoci nebo séronegativní) + práce v riziku + rizikové skupiny

VARILRIX

VHA

2 dávky

nestanoveno

pro vnímavé a neočkované v dětství + práce
v riziku + rizikové chování; možné aplikovat
kombi-novanou VHA/VHB vakcínu

VAQTA, AVAXIM, HAVRIX,
TWINRIX

VHB

3 dávky

nestanoveno

pro vnímavé a neočkované v dětství + rizikové
sku-piny + rizikové chování; možné aplikovat
kombino-vanou VHA/VHB vakcínu

ENGERIX-B, FENDRIX,
TWINRIX

HPV

3 dávky

Herpes zoster
Klíšťová
encefalitida
Pneumokokové
nákazy

1 dávka
3 dávky, přeočkování po 5 letech
1 dávka PCV nebo PPV

3 dávky,
přeočkování po 3 letech

nestanoveno

pro ženy i muže neočkované v dětství

SILGARD - muži i ženy,
CERVARIX - pouze ženy

nestanoveno

očkování se doporučuje zahájit co nejdříve

ZOSTAVAX

po 3–5 letech

rizikové skupiny + práce v riziku;
první přeočkování po 3 letech

FSME-IMMUN, ENCEPUR

u kombinovaných schémat se zahajuje PCV

PREVENAR 13,
PNEUMO 23

1 dávka PCV
1 dávka PPV
PPV: po 5 letech
+ 1 dávka
pouze 1 x
nebo PCV
PPV23

1–2 dávky MCV4, menB

MCV4 po 5 letech

rizikové skupiny + práce v riziku + cestovatelé;
pře-očkování pouze pro osoby s přetrvávajícím
rizikem infekce

BEXSERO, MENVEO,
NIMENRIX

Chřipka

1 dávka

každoročně

očkování se týká zdravých osob + osob s rizikovými
faktory + osob pracujícíh v riziku nad 18 let

IDFlu, INFLUVAC,
VAXIGRIP, OPTAFLU

Hib

1 dávka

nestanoveno

Meningokokové
nákazy

Vzteklina

5 dávek postexpozičně / 3 dávky preexpozičně

VHA
virová hepatitida typu A
VHB
virová hepatitida typu B
Hib
Haemophillus inf luenzae typ b PCV
pneumokoková konjugovaná vakcína
Chlíbek R. a kol. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP.

po 2–5 letech jen
při práci v riziku

rizikové skupiny
od roku 2002 se v ČR vzteklina nevyskytuje

HIBERIX
VERORAB

doporučeno všem dané věkové kategorie
doporučeno v případě rizikových faktorů

Aktuální verze SPC všech zmíněných vakcín naleznete na stránkách SUKLu: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

