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Věc: reakce na metodiku k provádění očkování proti tuberkulóze v ČR 

 

 

 

            Vážený pane náměstku, 

 

           členové našeho Sdružení smluvních pneumoftizeologů  obdrželi 2. aktualizované znění 

metodiky k provádění očkování proti tuberkulóze v ČR ze dne 20. listopadu 2013.  K obsahu tohoto 

materiálu máme několik připomínek. 

 

             V uvedené metodice se uvádí, že „v ostatních medicínsky neindikovaných případech, kdy 

zákonný zástupce dítěte žádá jeho očkování (primovakcinace) proti TBC, hradí náklady (aplikaci, 

vakcínu a veškeré úkony a materiály) spojené s tímto očkováním zákonný zástupce dítěte“. Za 

stávajících podmínek dodávání očkovací látky nelze v plném rozsahu splnit požadavky stanovené 

uvedenou metodikou. Jde o to, že očkovací látku dodává  firma Avenier zdarma jen pro účely 

povinného očkování. Přitom jednotlivá zdravotnická zařízení jsou konfrontována s požadavky rodičů 

na provedení primovakcinace, které přesahují možnosti očkování z dávek, které zbudou po provedení 

povinného očkování. Kromě toho není vyjasněno, jakým způsobem a komu mají být placeny očkovací 

dávky, které zbyly z povinného očkování a které byly použity na dobrovolné očkování, případně jak a 

komu má být účtována očkovací látka dodaná pouze pro účely dobrovolného očkování. Bylo by proto 

vhodné, se vrátit k původnímu systému, kdy očkovací látku nakupovala zdravotnická zařízení a u 

povinného očkování použití dávky účtovala pojišťovnám a u dobrovolného očkování zákonným 

zástupcům dětí. 

 

                Dále se v uvedené metodice uvádí, že „Revakcinace není prováděna ani na žádost rodičů, 

neboť jde o postup, který nemá odborné opodstatnění a není doporučován národní odbornou 

společností (CPFS) ani WHO“. Tato věta je problematická z hlediska jejího nejasného obsahu. Není 

totiž jasně vyjádřeno, jak postupovat, pokud si rodič dítěte bude revakcinaci pro své dítě přát. Buď je 

revakcinace zakázána a pak to musí být jednoznačně vyjádřeno anebo není jen doporučována a pak i 

toto musí být jednoznačně vyjádřeno. Slovní obrat „Revakcinace není prováděna ani na žádost rodičů“ 

nedává smysl, protože se vyjadřuje k přítomnému času, jakoby současná praxe byla taková, že ani na 

žádost rodičů se revakcinace neprovádí, ačkoliv to není pravda, neboť se až dosud na žádost rodičů 

zejména při vycestování jejich dětí  do zemí s vysokou incidencí TBC po náležitém poučení provádí 

BCG  vakcinaci , samozřejmě za situace negativního MxII testu. 

 

 

V Kutné Hoře  6 .12.2013. 
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