Předmluva
I. Úvod, historie a význam očkování
Kdo, jak a kdy objevil očkování?
Je očkování důležité?
Jak chrání očkování?
Proč se očkuje ještě dnes, když se již určité nemoci nevyskytují?
Je očkování škodlivé nebo je spíše přínosem v boji proti přenosným nemocem?
Kolik dávek vakcíny se musí podat, aby dlouho účinkovala?
Kam a jak se dávají očkovací látky?

II. Pravidelné očkování v dětském věku
Proti kterým nemocem se dnes očkuje?
Jaký je přesný harmonogram očkování?
Je pravidelné očkování u dětí povinné?
Hrozí rodičům nějaký postih, pokud dítě očkovat/přeočkovat nedají?
Kdy by se nemělo očkovat? Jaké jsou kontraindikace očkování?
Jaké jsou reakce po očkování?
Proč se reakce po očkování rozdělují na očekávané a neočekávané?
Jak se chovat po očkování?
Jak se má dítě připravit na očkování?
Co jsou běžné reakce a co máme sledovat?
Při jaké reakci máme už vyhledat lékařskou pomoc?
Je pravidelné očkování v dětském věku plně hrazené pojišťovnami?
Co je to hexavakcína?

III. Další očkování doporučovaná pro děti, adolescenty i dospělé
Jsou očkování proti tuberkulóze a tetanu u dospělých lidí povinná? Jaký je interval očkování?
Jaká jsou nejčastěji doporučovaná očkování?
Proč se očkuje proti meningokokům a na jak dlouho to chrání?
Je dobré nechat se očkovat proti klíšťatům?
Proti jakým žloutenkám a na jak dlouho se lze ochránit?
Je dobré nechat se očkovat proti chřipce – kdy, na jak dlouho to chrání, kdo má očkování zadarmo?
Proč se starší lidé očkují proti pneumokokům?
Jaké jsou reakce po těchto očkováních a jaká jsou omezení po jejich podání?
Jaké jsou časové odstupy mezi těmito očkováními?
Je možné nechat se očkovat, když užívám léky či dostávám injekce?
Musím za tato očkování platit? Hradí nějakou část zdravotní pojišťovna?

IV. Očkování pro cesty do zahraničí
Proč se očkuje před cestou do zahraničí?
Existují nějaká povinná očkování?
Má se cestovatel nechat očkovat i proti běžným nemocem?
Která očkování se podávají nejčastěji?
Často nestihnu intervaly mezi očkováními, co mám dělat?
Kde se takto očkuje?
Kde mohu zjistit, zda a do kterých zemí jsou některá očkování povinná?
Je nutné jít po návratu ze zahraničí na lékařskou prohlídku?

V. Přehled očkovacích látek dostupných v České republice
Jaké očkovací látky jsou k dispozici?
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