
OČKOVANIE
DETÍ

 Bezpečné  testované  schválené
 

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/nhs-
vaccinations-and-when-to-have-them/

 PREČO TAK SKORO? 

AKÉ SÚ VEDĽAJŠIE ÚČINKY? 

ROVNAKÁ VAKCÍNA AKO V 
DOMOVSKEJ KRAJINE? ?

Čím je dieťa mladšie, tým väčšia je ochrana
pre dieťa/dieťa. Nebolí to.

Áno, učí vaše telo, ako sa chrániť a 
ako posilniť dieťa/dieťa do budúcnosti.

Áno! Ukážte dôkaz svojmu praktickému lekárovi. Ak
nemáte záznamy o očkovaní, môžete to opakovať 

To závisí od vakcíny, ale bolí to v mieste
vpichu, teplota a trochu plaču.  

PROTI ČOMU CHRÁNI? 
Vakcíny chránia pred mnohými veľmi
vážnymi chorobami a ochoreniami.

NAOZAJ TO DIEŤA /DIEŤA
POTREBUJE?

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/nhs-vaccinations-and-when-to-have-them/


Vakcíny:

    chránia vás a vaše dieťa pred mnohými vážnymi a
potenciálne smrteľnými chorobami 

      chránia iných ľudí vo vašej komunite – tým, že pomáha
zastaviť prenášanie chorôb na ľudí, ktorí sa nemôžu dať
očkovať

       musia prejsť prísnym testovaním bezpečnosti predtým,
ako môžu byť zavedené – vakcíny sú tiež neustále
monitorované na vedľajšie účinky po zavedení 

        niekedy spôsobujú mierne vedľajšie účinky, ktoré
nebudú trvať dlho – niektoré deti sa môžu cítiť trochu zle
a majú boľavú ruku po dobu 2 alebo 3 dní

         znížia alebo sa dokonca zbavia niektorých chorôb -
ak je očkovaných dostatok ľudí

Deti mladšie ako 1 rok 

Očkovanie                     podľa veku 

8 týždňov vakcína     6 v 1, rotavírus, MenB 

12 týždňov                 6 v 1 vakcína (2. dávka) 
                                  Pneumokoková (PCV) vakcína 
                                  Rotavírusová vakcína (2. dávka) 

16 týždňov                 6 v 1 vakcína (3. dávka),                                               
                                  MenB (2. dávka)
 
                       

Nie:

         nespôsobujú autizmus – štúdie nenašli žiadne dôkazy
o súvislosti medzi MMR vakcínou a autizmom 

    nepreťažujú ani neoslabujú imunitný systém – je
bezpečné podávať deťom niekoľko vakcín naraz a to
znižuje množstvo injekcií, ktoré potrebujú

          nespôsobujú alergie ani žiadne iné ochorenia –
všetky súčasné dôkazy preukazujú, že očkovanie je
bezpečnejšie ako neočkovanie

          neobsahuje ortuť (thiomersal)

          neobsahujú žiadne zložky, ktoré spôsobujú
poškodenie v takom malom množstve – porozprávajte sa
však so svojím lekárom, ak máte akúkoľvek známu alergiu,
ako je alergia na vajcia alebo na želatínu

Deti vo veku od 1 do 15 rokov 

Očkovanie                 podľa veku 

1 rok                        Hib/MenC (1. dávka) 
                               MMMMR  (1. dávka)
                               Pneumokokové (PCV) (2. dávka) 
                                 MenB (3. dávka) 

3 roky a 4 mesiace  MMR (2. dávka) 
                                 4-v-1 booster dávka pre 
                                 predškolákov

12 až 13 rokov          HPV vakcína 

14 rokov                   3 v 1 booster dávka pre tínedžerov     
                                MenACWY

VAKCÍNY CHRÁNIA DIEŤA! MÔŽU IM ZACHRÁNIŤ ŽIVOT A TIEŽ CHRÁNIŤ
OSTATNÝCH VO VAŠOM DOME A KOMUNITE. 

 
 

AK STE NEPOKOJNÍ ALEBO SA BOJÍTE, POROZPRÁVAJTE SA S INOU RODINOU,
KTORÁ BOLA OČKOVANÁ, SO SVOJÍM PRAKTICKÝM LEKÁROM ALEBO SO

SVOJOU ZDRAVOTNOU SESTROU/OŠETROVATEĽOM.
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