MMR
Informační leták pro rodiče
OCHRANA ZDRAVÍ OČKOVÁNÍM
Co to je MMR?
Vakcína MMR chrání vaše dítě před spalničkami, příušnicemi a zarděnkami. Tato
vakcína působí tak, že stimuluje imunitní systém k vytváření ochrany proti těmto
nemocem.
Fakta o MMR
Spalničky, příušnice a zarděnky se po zavedení vakcíny staly méně běžnými
onemocněními. Nicméně stále může k onemocnění dojít, pokud děti nejsou očkované.
Co jsou spalničky, příušnice a zarděnky?
Spalničky, příušnice a zarděnky jsou virová onemocnění, která jsou vysoce nakažlivá.
Rozšiřují se přenosem viru od nemocné osoby na někoho, kdo není proti dané nemoci
chráněn.
Běžné příznaky

Možné komplikace

Spalničky

Horečka, kašel, červené a bolavé
oči a vyrážka

Příušnice

Bolestivé zduření příušních
a podčelistních žláz a horečka

Zarděnky

Horečka, bolestivé zduření žláz
a vyrážka

Ušní infekce postihující 1 z 20 osob
se spalničkami. Jedna osoba z 25
může dostat zápal plic nebo zánět
průdušek.
Jedna osoba z 20 může dostat
virový zánět mozkových plen.
Čtyřem z deseti mužů s příušnicemi
zduří varlata. 1 osoba z 20 000
může ohluchnout
Jestliže žena v časné fázi
těhotenství onemocní zarděnkami,
její dítě může mít vrozené vady
v podobě slepoty, poškození
mozku, hluchoty, problémů se
srdcem a jiné vážné komplikace.

Fakta o spalničkách
Celosvětově následkem spalniček zemře každým rokem 1–2 miliony dětí.
Kdo by měl dostat vakcínu MMR?
Vakcína MMR se dává dětem ve věku 12 měsíců.
Druhou dávku by měly děti dostat ve věku 4–5 let. To obvykle provádějí imunizační týmy
HSE ve školách, ale v některých oblastech očkuje dětský praktický lékař.

K získání nejlepší ochrany jsou zapotřebí dvě dávky vakcíny MMR.
Co mohu očekávat po očkování?
Po očkování může mít vaše dítě nepříjemné pocity, zarudnutí a otok v místě injekce.
Může být podrážděné a mít horečku. Pokud k tomu dojde, můžete mu dát Paralen nebo
Ibuprofen. Mělo by také dostávat hodně napít. Zajistěte, aby dítěti nebylo příliš horko
a aby se jeho oděv neotíral o místo injekce.
Po 6 až 10 dnech mohou u 1 dítěte z 20 projevit slabé příznaky spalniček s vyrážkou
a horečkou. Ve třetím týdnu po očkování se přibližně u 1 dítěte ze 100 mohou projevit
slabé příznaky příušnic s otokem v oblasti čelistí. Nejsou nakažlivé. Děti se obvykle
z těchto vedlejších příznaků zotaví během jednoho nebo dvou dnů.
Existují lidé, kteří by neměli dostat vakcínu MMR?
Je jen málo lidí, kteří by vakcínu MMR neměli dostat. Vaše dítě by nemělo dostat
vakcínu, jestliže mělo skutečnou alergickou reakci (přecitlivělost) na předchozí očkování
vakcínou MMR nebo na některou ze složek vakcíny.
Očkování byste měli odložit, jestliže vaše dítě:
 má horečnaté onemocnění,
 obdrželo jinou živou vakcínu, např proti tuberkulóze, během předchozích čtyř
týdnů,
 dostává vysoké dávky steroidů,
 podstupuje léčbu, jakou je např. chemoterapie nebo radioterapie,
 podstupuje léčbu závažného ekzému mastí Protopic,
 má nějakou nemoc, která nepříznivě ovlivňuje jeho imunitní systém.
Máte-li nějaké obavy, promluvte si s lékařem nebo zdravotní sestrou.
Mělo by moje dítě dostat tuto vakcínu, jestliže má alergii na vajíčka?
Ano. Děti s alergií na vajíčka mohou vakcínu MMR dostat. Máte-li obavy kvůli silné
alergii na vajíčka, poraďte se s lékařem.
Existuje spojitost mezi vakcínou MMR a autismem nebo střevním onemocněním?
Ne. Byl proveden rozsáhlý výzkum, který ukázal, že není žádná spojitost mezi vakcínou
MMR a autismem, střevním onemocněním nebo hyperaktivitou.
Chcete-li další informace
 Kontaktujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.
 Obstarejte si informační materiály o očkování dětí, které jsou k dispozici u lékaře.
 Navštivte stránky www.immunisation.ie nebo www.hspc.ie.

