V PŘÍPADĚ

INVAZIVNÍHO MENINGOKOKOVÉHO ONEMOCNĚNÍ

JDE O MINUTY.
MĚJTE NÁSKOK.
MYSLETE NA BEXSERO.

Využijte příspěvku
pojišťovny
až 2 500 Kč!
Výše příspěvku a podmínky
pojišťoven se liší.*

MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ:

Je neobvyklé, ale závažné onemocnění způsobené bakterií Neisseria meningitidis.
K invazivnímu meningokokovému onemocnění (IMO) dochází, když se bakterie
rozšíří do těla a způsobí závažné infekce. Vetšina případů IMO v České republice byla
v posledních letech způsobena kmeny séroskupiny B.

MENINGITIDA – Infekce blan, které obalují mozek a míchu.
SEPSE – Otrava krve.
MŮŽE POSTUPOVAT VELMI RYCHLE

Meningokokové onemocnění se může rychle rozvinout z počátečních
nespecifických příznaků a končit až smrtí během 24–48 hodin.
MŮŽE MÍT VÁŽNÉ NÁSLEDKY
KAŽDÝ PÁTÝ PACIENT, KTERÝ NEMOC PŘEŽIJE, ZŮSTANE
DLOUHODOBĚ POSTIŽEN. Nemoc může způsobit trvalé
POŠKOZENÍ MOZKU, NEDOSLÝCHAVOST, PORUCHY UČENÍ
a někteří pacienti musejí podstoupit AMPUTACI.

JE V POČÁTCÍCH OBTÍŽNĚ
DIAGNOSTIKOVATELNÉ
vakcína proti meningokokům skupiny B
(rDNA, komponentní, adsorbovaná)

MENINGOKOKOVÉMU ONEMOCNĚNÍ

LZE PŘEDEJÍT

Očkování je efektivní způsob, jak můžeme pomoci
předcházet meningokokovému onemocnění.

Využijte příspěvku
pojišťovny
až 2 500 Kč!

Doporučuje se zejména u MALÝCH DĚTÍ,
DOSPÍVAJÍCÍCH A U OSOB S OSLABENOU
IMUNITOU.

Výše příspěvku a podmínky
pojišťoven se liší.*

Očkování proti NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ SÉROSKUPINĚ B vakcínou BEXSERO je k dispozici
OD 2 MĚSÍCŮ VĚKU dle následujícího očkovacího schématu:
Věk v době první
dávky

Základní očkování

Interval mezi dávkami

2–5 měsíců

3 dávky

≥ 1 měsíc

Posilující dávka

1 dávka
ve věku 12–15 měsíců

3–5 měsíců
6–11 měsíců
2 dávky

1 dávka s prodlevou 12–23 měsíců
po dokončení základního očkování

12–23 měsíců
2–10 let
11 a více let

1 dávka v druhém roce života
> 2 měsíce mezi primární sérií
a posilující dávkou

≥ 2 měsíce

≥ 1 měsíc

Potřeba nebyla stanovena

Podobně jako ostatní vakcíny ani přípravek Bexsero nemusí chránit 100 % očkovaných osob.
Pečlivě si pročtěte příbalovou informaci vakcíny dostupnou také na stránkách www.sukl.cz
a www.gskkompendium.cz.
Bexsero je vakcína proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému meningokokem skupiny B.
Neočekává se, že přípravek Bexsero zajistí ochranu proti všem kolujícím meningokokovým kmenům skupiny B. Vakcína Bexsero
je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Vakcinační akce schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR
(MZDR 59391/2017-11/OVZ). Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění
(s výjimkou rizikových skupin). Očkování provádí lékař injekcí do svalu. O očkování se poraďte s lékařem Vašeho dítěte.
* Např. VZP přispívá dětem do 18 let na očkování proti meningokokovým nákazám až 2 500 Kč.

NEČEKEJTE!

OBJEDNEJTE SE NA OČKOVÁNÍ JIŽ DNES!
www.meningokoky.cz
GlaxoSmithKline s.r.o.,
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444
e-mail: cz.info@gsk.com, www.gsk.cz.
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