
Čtvrtina Čechů si je 
jistá, že jim nákaza 
nehrozí

Nákazy spalničkami 
se obává polovina 
dotazovaných

Čtvrtina si není jistá, 
jestli se má nákazy 
obávat.

Nákazy se 
(ne)bojíme

Počet 
nemocných

Ach, ta paměť

Očkování?! 

100% odolnost proti 
spalničkám vám zaručuje 
jedině to, že jste je 
v dětství měli.

Co teď? Nevíme. 

Průzkum provedla Lékárna.cz na jaře 2019 mezi svými příznivci 
a zákazníky, odpovídalo v něm 250 osob. 

Spalničky nejsou banální dětská nemoc. 
Je to vysoce nakažlivé infekční onemocnění, na které 
neexistuje lék, pouze se zmírňují jejich příznaky - nemocný 
je musí vyležet v posteli s vitamíny, dostatečným pitným 
režimem a přípravky na podporu imunity a srážení teploty.

I když letos berou spalničky Českou republiku útokem, 
postoj lidí vůči této nákaze je diskutabilní. Češi si nejsou 
jisti, zda byli proti nim očkovaní a mnoho z nich ani neví, kde 
má očkovací průkaz. Pokud už této nemoci věnují 
pozornost, nejsou si jisti tím, co vlastně mají dělat. 

Češi nevědí, 
jestli se bát spalniček

Každý 3. 
Čech neví, jestli 
měl spalničky 

Každý 7. 
neví, jestli byl 
očkovaný  

Každý 4. 
nemá tušení, kde vlastně 
má svůj očkovací průkaz

Čechů ví jistě, že jsou 
proti spalničkám 
očkovaní

Čechů má očkované 
své děti

Čechů nenechalo své 
děti proti spalničkám 
očkovat

70 % 70 % 20 %

dotazovaných 
nechávají spalničky v 
naprostém klidu

Každý 4. Čech je 
rozhodnutý činit nějaké 
kroky na ochranu před 
nákazou 

dotazovaných si ale 
myslí, že nemají 
dostatečné informace, 
co v této situaci dělat. 

42 % 25 % 38 %
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Co můžete udělat sami Vývoj očkování v ČR

důkladně si myjte 
ruce mýdlem a 
teplou vodou

vyhýbejte se 
uzavřeným 
prostorám s 
velkou kumulací 
lidí 

pokud se chcete 
nechat přeočko-
vat, nechte si 
nejprve zjistit 
krevním testem 
přítomnost 
protilátek v těle

do r. 1969 se proti 
spalničkám 
neočkovalo

od r. 1969 až 
1981 se očkovalo 
jen jednou 
vakcínou

od r 1982 do 
současnosti se 
očkuje 2 
vakcínami
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