Očkovací kalendář pro dospělé
doporučeno všem v daném věku

Rizikové faktory mohou zahrnovat: chronická onemocnění, poruchu imunity a další
vážné zdravotní problémy; těhotenství; vyšší věk; rizikové chování a práci v riziku.

doporučeno v případě rizikových faktorů

Věk
Nemoci

Typy nemocí

18–26 let

Tetanus

50–59 let

65+ let

přeočkování po 10 letech

min. 1 dávka 1× za život, přeočkování po 10–15 letech
typ A

2 dávky

typ A+B
typ B

3 dávky
3 dávky

Chřipka

1 dávka konjugované vakcíny bez přeočkování nebo 1 dávka
polysacharidové vakcíny s 1 přeočkováním po 5 letech

Rakovina
děložního čípku

1 dávka konjugované + 1 dávka
polysacharidové
vakcíny

typ b

při kontaktu s dětmi do
1 roku, těhotné ženy,
lze spojit s očkováním
proti tetanu
pro vnímavé a neočkované v dětství, rizikové
skupiny a při rizikovém
chování

ENGERIX-B, FENDRIX
IDFlu, INFLUVAC,
zdravé osoby, rizikové
VAXIGRIP,
skupiny a při práci
OPTAFLU
v riziku
PREVENAR 13
(konjugovaná vakcína),
rizikové skupiny
PNEUMO 23
a
osoby
ve vyšším věku
(polysacharidová
vakcína)

VARILRIX

osoby bez historie
nemoci nebo séronegativní, rizikové skupiny
a při práci v riziku

FSME-IMMUN,
ENCEPUR

rizikové skupiny a při
práci v riziku

1–2 dávky, přeočkování po 5 letech

MENVEO, NIMENRIX

1–2 dávky

BEXSERO

rizikové skupiny,
při práci v riziku,
cestovatelé

1 dávka

HIBERIX

rizikové skupiny

5 dávek postexpozičně nebo 3 dávky preexpozičně, přeočkování po 2–5 letech

VERORAB

při práci v riziku,
od roku 2002 se nemoc
v ČR nevyskytuje

3 dávky, 1. přeočkování po 3 letech, pak po 5 letech

Hemofilové nákazy

BOOSTRIX, ADACEL

doporučuje se co
nejdříve

2 dávky

skupiny A, C,
W135, Y
skupina B

také při poranění

ZOSTAVAX

1 dávka

Meningokokové
nákazy

TETANOL PUR,
TETAVAX

pro neočkované
v dětství

Pásový opar

Klíšťová
encefalitida

Poznámka

SILGARD (muži i ženy),
CERVARIX (jen ženy)

3 dávky

Plané neštovice

Vakcíny

VAQTA, AVAXIM,
HAVRIX
TWINRIX

1 dávka, přeočkování každý rok

Pneumokokové
nákazy

Vzteklina

60–64 let

přeočkování po 10–15 letech

Černý kašel

Žloutenka

27–49 let

3 dávky, přeočkování po 3 letech

