ČTK
Věc: tisková zpráva
Dne 26.11.2011 se v Praze na svém pravidelném jednání sešla Celostátní
konference kalmetizačních sester. Mimo jiné se zabývala stavem prevence proti tuberkulóze
po posledních úpravách provedených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o očkování proti
infekčním nemocem. Konstatovala, že současný stav je kritický a to s dlouhodobě
nedořešeným problémem nedostatku Tuberculinu PPD RT 23 SSI a BCG vakcíny. Poslední
tuberkulin byl dodán s expirací říjen 2011 a počínaje měsícem listopadem není možno
provádět diagnostické testy a je proto ohroženo povinné očkování proti TBC u vybraných
skupin.
Celostátní konference kalmetizačních sester se rozhodla cestou tiskové zprávy
informovat veřejnost ve snaze dosáhnout urychlené nápravy tohoto neutěšeného stavu. I když
Hlavní hygienik byl dopisem předsedkyně Sekce kalmetizační České asociace sester již na
začátku měsíce října letošního roku upozorněn na nedostatek uvedených látek, nemělo toto
upozornění odpovídající odezvu, ačkoliv signály, že takový stav nastane, byly zaznamenány
již v polovině roku.
Alarmující je, že podle posledních informací distribuční firmy Phoenix, která
zajišťuje dodávky Tuberculinu PPD RT 23 SSI a BCG vakcíny od výrobce v Dánsku nebude
dodržen ani dříve slíbený prosincový termín jejich dodání. V současné době tedy není
zajištěno plnění zákonem uložené prevence proti TBC a to ani v případech akutního výskytu
tohoto onemocnění, protože bez tuberkulinu nemohou zdravotnická zařízení zajistit vyšetření
kontaktů. Jako nouzové řešení musí voli vyšetření Quantiferonem, které je mnohonásobně
dražší, což není bez významu s ohledem na v současné době tvrdě uplatňované regulační
mechanismy ze strany pojišťoven za vyžádanou péči a preskripci léků. Jen pro srovnání
tuberkulin na jedno vyšetření stojí 80 Kč, zatímco jedno vyšetření Quantiferonem stojí
1.200,- až 1.400,- Kč, přitom kontaktů jsou obvykle desítky a v některých případech až stovky
lidí.
Dohled na tuberkulózou z důvodu nedostatku BCG vakcíny a tuberkulin je nyní
vážně narušen , zvláště v době, kdy poslední výstupy WHO nasvědčují tomu, že TBC se
stává problémem i v Evropě.
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