
Program VZP ČR ve spolupráci s GlaxoSmithKline s.r.o.

ZíSKejte až 2 600 KČ na oČKoVání 
PRoti meninGoKoKu B

PŘÍSPĚVEK NA OČKOVÁNÍ VAKCÍNOU BEXSERO® LZE ČERPAT PŘI SPLNĚNÍ 
TĚCHTO KRITÉRIÍ:
•  Příspěvek je určen pro děti od 1 roku do nedovršených 16 let (15 + 364 dní), pojištěné u VZP ČR, které nemají 

evidovanou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně, a jsou členy Klubu pevného zdraví.
•  Zahájení 1. 9. 2015 a ukončení 30. 11. 2015 nebo po vyčerpání finančního limitu programu  

pro první 4 000 pojištěnců.
• O příspěvek je nutné požádat do 30. 11. 2015.
Až 2 600 Kč VZP přispěje:
•  Na základě vyplněného voucheru získaného u lékaře.
•  Po předložení originálního účetního/daňového dokladu 

o zaplacení očkovací látky Bexsero®. Doklad nesmí být starší 
než 3 kalendářní měsíce.

Více informací o programu naleznete na:  
www.vzp.cz/meningokok

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci vakcíny dostupnou na stránkách www.sukl.cz. Bexsero® je vakcína proti meningokokům 
skupiny B. Vakcína Bexsero® je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Vakcína není hrazena z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař injekcí do svalu. O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem Vašeho dítěte. Vakcinační 
akce schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZDRP01FUBHA). Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Vakcína v praxi 
nemusí chránit 100% očkovaných. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalové informaci přípravku.
Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com. GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, 
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444, www.gsk.cz. CZ/VAC/0102/15



MENINGOKOK SÉROSKUPINY B JE V SOUČASNOSTI V ČR NEJČASTĚJŠÍM 
PŮVODCEM MENINGOKOKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ.
JELIKOŽ MOHOU BÝT ČASNÉ PŘÍZNAKY NEMOCI PODOBNÉ CHŘIPCE, ROZPOZNÁ 
SE MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ ČASTO AŽ V POKROČILÉM STADIU.

Meningokoková onemocnění jsou závažné bakteriální infekce, které ohrožují zejména kojence, malé děti a dospívající. Nejčastěji 
se vyskytují ve formě zánětu mozkových blan (meningitida) nebo otravy krve (sepse). V uplynulých 5 letech u nás závažnou 
meningokokovou infekcí onemocnělo mezi 42 a 85 osobami ročně a každý rok v těchto 5 letech v důsledku této infekce zemřelo 
mezi 5 až 9 pacienty. 

Časné příznaky onemocnění Příznaky v pokročilém stadiu onemocnění
0 až 8 hodin 12 až 15 hodin 15 až 24 hodin

bolesti hlavy vyrážka zmatenost

horečka změna barvy kůže záchvaty, křeče

podrážděnost ztuhlá šíje bezvědomí

nechuť k jídlu citlivost na světlo

nevolnost a zvracení studené ruce a nohy

bolesti končetin

Meningokoková onemocnění se přenášejí kapénkovou infekcí z člověka na člověka, např.:

• líbáním

• kašlem

• kýcháním

• používáním společných předmětů

Většina kojenců a malých dětí se nakazí od členů rodiny, od osob, které o ně pečují, nebo v dětských kolektivech. Zdrojem 
nákazy jsou obvykle osoby, které samy nemají příznaky onemocnění, jsou „jen“ tzv. bacilonosiči. Meningokok u nich přežívá 
na sliznici nosohltanu.

Bakterie, které vyvolávají meningokoková onemocnění, se nazývají Neisseria meningitidis, krátce meningokoky. Z 5 nejdůležitějších 
séroskupin A, B, C, W135 a Y je v dnešní době v České republice nejrozšířenější meningokok skupiny B.

Upozornění: Záněty mozkových blan nebo otravy krve mohou způsobovat i jiní původci.

Co je příčinou meningokokových onemocnění?

Meningokoková onemocnění mají zpočátku často nespecifické příznaky podobné chřipce, teplota, bolest hlavy, únava. 
Onemocnění může mít rychlý průběh a vyústit v ohrožení života. Z důvodu nespecifických příznaků jsou meningokoková 
onemocnění často rozpoznána až v pokročilém stadiu – až 15 hodin po nástupu prvních příznaků onemocnění.

Proč je těžké je rozpoznat?


