
CHRÁŇTE SEBA A SVOJE 
DETI PRED OSÝPKAMI 
DAJTE SA ZAOČKOVAŤ
Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia charakterizované 
komplikáciami, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového 
systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo 
sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Ochorenie sa prejavuje nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Zvyšuje sa telesná teplota, na sliznici 
vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Pri vysokej teplote sa objavuje vyrážka, najskôr za ušami, potom na tvári, 
trupe, končatinách, do štyroch dní na celom tele. 

K RIZIKOVÝM SKUPINÁM PATRIA:
 neočkované deti 

  ak rodič odmietne dať dieťa zaočkovať 
  ktoré nemajú v zdravotnej dokumentácii záznam o prekonaní 
  ochorenia alebo záznam o očkovaní proti osýpkam
  ktoré ešte nedosiahli určený vek očkovania 
  (prvá dávka očkovacej látky sa podáva v 15. až 18. mesiaci 
  veku dieťaťa, druhá dávka v 11. roku života)

 dospelé osoby, ktoré nemajú v zdravotnej  
 dokumentácii záznam o prekonaní ochorenia 
 alebo záznam o očkovaní proti osýpkam

 dospelé osoby, narodené medzi rokmi 
 1969 až 1985 (vek 33 až 49 rokov), z dôvodu 
 možnej nestability vakcín

 neočkované komunity 
 (ak dôjde k importu osýpok)

INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE:
 ambulancia cestovnej medicíny:

  Po - Pia od 7:30 do 12:30 hod., tel. 056/641 6809
 infektologická ambulancia:

  Po - Pia od 12:30 do 15:30 hod., tel. 056/641 6904

CHRÁŇTE SEBA A SVOJICH 
BLÍZKYCH PRED OSÝPKAMI
PONÚKAME VÁM MOŽNOSŤ 
PRE/OČKOVANIA VAŠICH ZAMESTNANCOV

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové prenosné ochorenia. Rýchlo 
sa šíria vzduchom, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.
Ochorenie sa prejavuje nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Zvyšuje sa telesná 
teplota, na sliznici vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Pri vysokej teplote sa objavuje 
vyrážka, najskôr za ušami, potom na tvári, trupe, končatinách, do štyroch dní na celom tele.

INFORMÁCIE VÁM POSKYTNEME:
 mail: nemocnica.tv@svetzdravia.com

 dospelé osoby, 
 ktoré nemajú v zdravotnej
 dokumentácii záznam o prekonaní ochorenia
 alebo záznam o očkovaní proti osýpkam

 dospelé osoby, narodené medzi rokmi
 1969 až 1985 (vek 33 až 49 rokov), 
 z dôvodu možnej nestability vakcín

 neočkované komunity
 (ak dôjde k importu osýpok)

K RIZIKOVÝM SKUPINÁM PATRIA:


