Jak se očkuje
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Zkrácené očkovací schéma –
pro teplé měsíce
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další
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Klíšťová encefalitida

Nyní přispívá
každá zdravotní
pojišťovna!

se týká i vás!

Informujte se o aktuální výši
příspěvku u Vaší zdravotní
pojišťovny
Kód

Pojišťovna

Infolinka

111

VZP

844 117 777

201

VOZP

222 929 199

207

OZP

261 105 555

217

ZPMA

844 125 124

211

ZPMV

844 121 121

213

RBP

800 213 213

205

CPP

810 800 000

209

ZPS

800 209 000
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UPOZORNÍME VÁS NA DALŠÍ DÁVKU.
ZAREGISTRUJTE SE NA
www.pozorkliste.cz
Výdej léčivého přípravku (vakcíny) je vázán na lékařský předpis. Vakcíny aplikuje lékař. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. Vakcíny nejsou
hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Informace o výši
příspěvku na očkování poskytnou příslušné zdravotní pojišťovny.

PRO VÍCE INFORMACÍ O NEMOCI
A OČKOVÁNÍ VOLEJTE
NA BEZPLATNOU LINKU
800 202 010

Myslete taky na sebe.
Nechte očkovat nejen své
děti, ale i sebe.

(Po–Pá 9–17 hod.)

Získejte nyní příspěvek na
očkování u vaší pojišťovny!

BAXTER CZECH spol. s r. o.
Karla Engliše 3201/6, Praha 5, 150 00
tel.: +420 225 774 111
fax: +420 225 774 250
2012093

den 0 14 dnů

www.pozorkliste.cz

NAKAŽENÁ
klíšťata se
vyskytují téměř
po celé ČR

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění
mozku a mozkových plen. Ačkoli většina nákaz
probíhá asymptomaticky, může infekce v některých případech vyústit v závažné onemocnění - klíšťovou encefalitidu. Virus se nejčastěji
přenáší přisátím nakaženého klíštěte. Onemocnění má obvykle dvoufázový průběh.
První fáze připomíná lehkou chřipku (zvýšená
teplota, únava, bolesti hlavy, svalů a kloubů).

Interní zdroj Baxter vydaný v roce 2010.

oblasti s vysokým výskytem onemocnění KE
jednotlivé případy výskytu onemocnění KE

Klíště můžete chytit i na zahrádce nebo při
procházce v městském parku.
Nakažené klíště může způsobit klíšťovou
encefalitidu, onemocnění se závažným
průběhem i následky.
Klíšťovou encefalitidou se můžete nakazit:
 při rekreačních aktivitách v přírodě
 procházkách v parku
 sportování (cyklistika, běhání, in-line
brusle a další)
 venčení psa nebo odstraňování klíštěte
z jeho srsti
 sběru hub a lesních plodů
 zahradničení atp.

ÚČINNOU OCHRANOU
PROTI KLÍŠŤOVÉ
ENCEFALITIDĚ JE
OČKOVÁNÍ

Projevy onemocnění
klíšťovou encefalitidou1

V druhé fázi nemoci se pacientovi přitíží – to
již virus pronikl do mozku. Mohou nastoupit
silné bolesti hlavy provázené horečkou. Nemocný je světloplachý, přidává se nevolnost
a zvracení. Příznakem poškození nervového
systému je ztuhnutí svalů na šíji, nervové
obrny, závratě, poruchy spánku, paměti, dezorientace a porucha vědomí. Pacient musí být
hospitalizován a teprve poté obvykle dojde
k postupnému zlepšování stavu. Nemocný
může někdy i po vyléčení trpět bolestmi hlavy
nebo dokonce částečnou obrnou.
Jak onemocnění, tak i jeho následky mají
u dospělých většinou těžší průběh než u dětí.
Závažnost nemoci u starších osob se projevuje vyšším počtem obtíží během akutní nemoci
a vyšším počtem dnů strávených v lékařské
péči. Může dojít k výskytu obrn a dlouhodobých následků, které mohou způsobit
dlouhou pracovní neschopnost a tím zhoršit
kvalitu života člověka.

Lékaři dovedou částečně léčit příznaky
této nemoci, nikoli však její příčinu.

Kde se nechat očkovat
u svého praktického lékaře
 děti u praktického lékaře pro děti
a dorost
 v očkovacím centru (seznam
najdete na www.pozorkliste.cz)


O vakcínách








vakcíny proti klíšťové encefalitidě jsou
prověřené více než 20letou praxí *
nazývají se FSME-IMMUN 0,5 ml
BAXTER (pro dospělé od 16 let)
a FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER
(pro děti od 1 roku do 16 let)
vakcíny FSME-IMMUN jsou v České
republice nejprodávanějšími
vakcínami proti klíšťové
encefalitidě **
základní očkovací schéma tvoří
3 dávky
cena jedné dávky je cca 600 Kč

Léčivá látka:
Virus encephalitidis
inactivatum purificatum
Vakcíny proti klíšťové
encefalitidě

Více informací najdete na

www.pozorkliste.cz
www.klistova-encefalitida.cz
1

převzato z Lindquist L, Vapalahti O. Tick-borne encephalitis. Lancet 2008; 371: 1861–71

*vakcína FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER je na trhu v ČR od roku 1991
**zdroj: výpočet proveden z prodejní databáze IMS dat na základě
prodejů vakcín proti klíšťové encefalitidě v roce 2011

