Vakcína proti chřipce v podobě
nosního spreje pro děti od 2 do
12 let

O této příručce

Všechny děti
ve věku od 2 let do 12 let
mohou dostat vakcínu proti
chřipce.
Nazývá se "nosní vakcína",
protože je podávána v podobě
nosního spreje.

Je to bezplatné.

Tato příručka vám řekne o tomto
typu vakcíny proti chřipce.
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Co je chřipka?
Vlastní název pro chřipku je
influenza.
Je to velmi vážná nemoc.
Dospělí a děti mohou onemocnět
na chřipku.
Většinou se to děje na podzim av
zimě.
V létě to jde pryč.

Co se stane když dítě onemocní?
Děti mohou velmi onemocnět na
chřipku.
Mohou mít:
• vysokou teplotu
• bolesti svalů
• bolest hlavy
• malátnost
• suchý kašel
• bolest v krku
Může být obtížné odlišit
Chřipku od koronavirus (COVID19).
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Může chřipka způsobit vážné
onemocnění u dětí?
Ano.
Chřipka může způsobit vážné
onemocnění.
U mladších dětí je
pravděpodobnější, že budou
Chors.
Mohou dostat:
• zápal plic
• bronchitidu
Mohou dostat mozkový zánět
nazývaný encefalitida, to se však
nestává často.
Pokud vaše dítě velmi onemocní
chřipkou, bude pravděpodobně
muset jít do nemocnice.
Některé děti, které velmi
onemocní chřipkou, musí být na
oddělení intenzivní péče.
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Jakým způsobem ochraňuje tato
vakcína mé dítě?
Vakcína pomůže vašemu dítěti
vytvářet protilátky.
Tyto protilátky pomáhají dítěti
bojovat proti chřipce.
Protilátky zastaví nemoc.

Co je ještě dobré na této vakcíně?
Chrání vaše dítě před
chřipkovou infekcí.
Zastaví šíření chřipky.
Pomůže to, aby se všichni měli
dobře.

Jaký je název vakcíny v podobě spreje
pro děti?
Její název je Fluenz Tetra.
Tímto typem vakcíny byly děti
očkovány po celém světě.
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Jak se podává tato vakcína?
Podá ji lékař.
Použije na to sprej do nosu.
Vakcínu vstříkne do každé nosní
dírky dítěte.

Kolik dávek je potřebných?
Vašemu dítěti by měla stačit
jedna dávka vakcíny proti
chřipce.
Některé děti potřebují další
dávku, pokud mají
jiné nemoci.
Durham dávka se podává 4
týdny po první dávce, pokud to
potřebují.
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Jsou děti, které by neměly dostat
vakcínu proti chřipce?
Ano.
Některé děti nemohou dostat
vakcínu proti nosní chřipce.
Vaše dítě by nemělo dostat
vakcínu proti chřipce, pokud
• mało v minulosti alergii na
vakcínu
• má velmi špatnou astma
• ma astma a dušnost za
poslední 3 dny
• potřebuje inhalátor více než
obvykle
• užívá léky nazývané aspirin
nebo salicyláty
• má jiné nemoci
• žijete s někým, komu byla
transplantována kostní dřeň
Je důležité, abyste promluvili
nejdřív s lékařem.
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Kde může mé dítě dostat vakcínu?
Buď u lékaře
Nebo
U lékárníka.

Může vakcína způsobit chřipku u mého
dítěte?
Ne.
Vakcína nezpůsobí onemocnění
na chřipku. Pomůže mu bojovat
proti chřipce.
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Může se mému dítěti něco stát když
dostane vakcínu?
Mohou se vyskytnout vedlejší
účinky vakcíny, které jsou:
• výtok z nosu
• ucpaný nos
• bolest hlavy
• bolest svalů
• teplota
Tyto nežádoucí účinky jsou
mírné a po několika dnech
pominou.
Pokud se u vašeho dítěte
vyskytnou tyto nežádoucí účinky,
obraťte se na svého lékaře.

Mé dítě je alergické na vejce, může být
očkovány?
Ano.
Pokud vaše dítě nemůže jíst
vejce
mohou dostat vakcínu proti
chřipce.
Nejprve se o tom můžete
promluvit se svým lékařem nebo
lékárníkem.
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Mé dítě má astma, může být
očkováno?
Ano
Dítě může být očkovány pokud
má astma.

Vaše dítě nemůže dostat vakcínu
proti chřipce, jestliže:
• má velmi špatnou astma
• má dušnost za poslední 3 dny
• potřebuje inhalátor více než
obvykle
Nejprve se můžete o tom
promluvit se svým lékařem.
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Moje dítě nemá ještě 2 roky, może být
očkováno sprejovou formou vakcíny?
Ne.
Vaše dítě nemůže být očkováno
sprejovou formou vakcíny pokud
nemá ještě dva roky.

Může však dostat klasickou
vakcínu, pokud je to nutné.
Promluvte si o tom s vaším
lékařem.
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Mé dítě je starší 12 let, může dostat
sprejovou podobu vakcíny?
Ne.
Vaše dítě nemůže být očkováno
tímto typem vakcíny pokud má
více než 12 let.

Může však dostat klasickou
vakcínu, pokud je to nutné.
Promluvte si o tom s vaším
lékařem.

Kolik stojí sprejová forma vakcíny?
Sprejová forma vakcíny je
bezplatná pro všechny děti ve
věku 2 až 12 let.
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Jak se objednám na očkování?
Očkování můžeme podat buď
lékař
Nebo
Váš lékárník.

Kde se dozvím více o této vakcíně?
Více informací může získat na
stránce
www.hse.ie/flu
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