Cesta do Asie bez očkování může být riziko. Vakcína IXIARO® proti japonské
encefalitidě je dostupná v ČR.
V posledních letech se zvyšuje počet infekcí nebezpečného viru japonské encefalitidy v turisticky
populárních destinacích jižní a jihovýchodní Asie. Nejvíc náchylná na smrtelný průběh infekce je
dětská populace do 15 let věku, navíc každé páté dítě po prodělané nemoci zůstává trvale
postižené.
Japonská encefalitida je neuroinfekce, jejímž původcem je virus stejného rodu, jako jsou například viry
středoevropské klíšťové encefalitidy nebo viry žluté zimnice. Přenáší jej komáři rodu Culex, kteří primárně sají
krev na zdrojích infekce, což jsou prasata a vodní ptáci. Právě na venkově a mimo velká města, kde pobývá
většina vietnamských cestovatelů navštěvujících své rodinné příslušníky, je hrozba nákazy japonskou
encefalitidou největší. Nemoc může začít horečkami a prudkými bolestmi hlavy.
Japonská encefalitida je hlavním problémem veřejného zdravotnictví v Asii
Výskyt japonské encefalitidy je rizikový v 24 zemích v Asii a západním Pacifiku, včetně mnoha oblíbených
turistických destinací. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje na 68.000 případů ročně, což je o
jednu třetinu vyšší, než se původně předpokládalo. Národní očkovací programy proti japonské encefalitidě v
některých rizikových zemích úspěšně snižují výskyt onemocnění, ale nesnižují riziko pro onemocnění cestujících.
V roce 2012, deset zemí (např. Indie, Nepál, Srí Lanka, Thajsko, Japonsko a Vietnam) z 24 zemí s rizikem
přenosu viru japonské encefalitidy zahrnuly očkování proti japonské encefalitidě jako součást národního
očkovacího programu.
IXIARO je jediná registrovaná vakcína v Česku, již pro děti od 2 měsíců věku
Až v 50 procentech případů dojde k rozvoji deliria, křečí, někdy i těžkých duševních poruch. Onemocnění často
končí smrtí. Riziko nákazy se zvyšuje při pobytu delším než 30 dnů, při pobytu ve volné přírodě nebo na
venkově a při pobytu v době, kdy dochází k přemnožení komárů. Význam může mít i u krátkodobých
cestovatelů při plánovaném pobytu mimo města.
Jediná registrovaná vakcína proti japonské encefalitidě v České republice je IXIARO®.
V Evropské unii je registrovaná od roku 2009, Evropská komise schválila i podání dětem již od dvou měsíců
věku. Vakcína je dobře snášená. Očkování by mělo být zahájeno asi pět týdnů před cestou, aby bylo možné
dokončit imunizaci včas. Základní vakcinační cyklus se skládá ze dvou dávek podaných v odstupu 28 dní. Dětem
od tří let, mládeži a dospělým je určena dávka 0,5 ml. Dětem ve věku od dvou měsíců do tří let se dávkuje
poloviční množství. Očkování provádí na žádost praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé,
očkovací centra a centra cestovní medicíny. Informujte se u svého lékaře.
PEČLIVĚ PROČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI. Výdej vakcíny je vázán na lékařský předpis. Vakcína je určena k injekčnímu podání a není
hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vakcinační akce schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR.

