Zápis
z jednání Národní imunizační komise, konaného dne 8.12.2015 na Ministerstvu zdravotnictví
Přítomní : viz prezenční listina
1) Na základě výsledků jednání Pracovní komise pro problematiku očkování ze dne 3.11.2015
byli na jednání NIKO přizváni zástupkyně LLP, Rozalia a RNDr. Petráš k prezentaci svých
názorů na zavedení očkování hexavakcínou ve schématu 2+1 dávka. Prostor k prezentaci byl
vymezen na 20 minut. RNDr Petráš přítomným předal materiál, jehož je autorem „ Očkování
proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, hepatitidě B a hemofilovým
nákazám typu b ve schématu 2+1“, ke kterému bylo přítomným předáno podpůrné osobní
stanovisko prof. Berana a doc Thona. Záměrem prezentace hostů bylo rozvolnit nyní
vyhláškou nastavené schéma tak, aby bylo umožněno výběr schématu 2+1 a 3+1 dávka.
Schéma 3+1by mělo podle názoru hostů být ponecháno např. pro očkování dětí HBsAg
pozitivních matek. RNDr Petráš současně vyslovil pochyby nad očkováním proti polio
v rozsahu 5 dávek, tak jak stanoví současně platná vyhláška o očkování. Dále vyslovil
pochyby nad novelou vyhlášky o očkování, kterou se navrhuje stanovit termín horní hranice
podání 1. dávky MMR a současně i posun termínu podání 2. dávky MMR.
V závěru svého vystoupení hosté vyslovili přání, aby s nimi NIKO zahájilo užší diskuzi při
formulování národní vakcinační strategie.
Členové NIKO i předseda NIKO vyslechli přednesené návrhy se závěrem, že se jimi budou
seriózně zabývat.
Hlavní hygienik ČR následně seznámil členy NIKO s připravovanou doprovodnou novelou
vyhlášky o očkování k novele zákona 258/2000 Sb., která řeší Mezinárodní očkovací průkaz a
se stavem paralelně probíhající novely této vyhlášky, která především stanovuje horní hranici
podání 1. dávky MMR, posun 2. dávky MMR a zavádí očkování zdravotně stigmatizovaných
osob proti některým infekcím. Návrh této vyhlášky je před předložením do porady vedení a
následně k rozeslání do mezirezortního připomínkového řízení stále ještě na odboru LEG.
Problém v praxi může být s podáním druhé dávky MMR vakcíny resp. se zvaním dětí na 2.
dávku MMR v případech, kdy se obecně ví o zamýšleném posunu a novela vyhlášky nebude
evidentně účinná k 1.1.2016. Do doby nabytí účinnosti nové vyhlášky se druhá dávka podává
v intervalu podle platné právní úpravy. Navrhovaný posun je v souladu s mezinárodními
doporučeními, zvaní dětí na 2. dávku bude v rámci pětileté prohlídky na 6. Let věku dítěte a
v praxi se jedná o tzv. předškolní booster. Podání 2. dávky MMR v sedmi letech by mělo být
minimální.
Závěry diskuze členů NIKO k předneseným návrhům zástupců Rozalia, LLP a RNDr Petráše:
1.1. Očkování dětí starších než stanoví vyhláška pro podání první dávky MMR, bude
umožňovat nové ustanovení novely vyhlášky, které umožní toto očkování provést ve
zdravotně odůvodněných případech později a a očkování bude i ZP uhrazeno.
1.2. Zavést připravovanou novelou vyhlášky o očkování schéma 2+1 bez širší odborné diskuze
není v současné době optimální. Úkolem NIKO je v souladu s jeho statutem zvážit
veškeré argumenty (např. nejsou data o očkování nedonošenců v tomto schématu, je
třeba podrobně analyzovat epidemiologickou situaci v ČR ve výskytu pertuse, včetně

provedení analýz dat ze SR, sledovat odborné zahraniční publikace se zaměřením na
analýzu klinického dopadu přechodu na 2+1 schéma v zemích s tímto schématem,
sledovat stanoviska a postoje ostatních evropských zemí včetně Německa ke schématu
2+1, přihlédnout k výsledkům sérologických přehledů 2016) Po zajištění všech
potřebných podkladů a zvážení všech kladů a záporů této změny schématu podání
hexavakcíny bude diskuse na odborné úrovni pokračovat a bude možné přijmout
jednoznačné závěry.
2) Hlavní hygienik ČR projedná s ředitelem SÚKL způsob vyhodnocování hlášených a SÚKLem
publikovaných nežádoucích účinků po očkování.
3) Různé:
- OVZ ověří cestou odboru PRO, zda může dočasná pěstounka (placená státem) sama
rozhodnout o odmítnutí očkování dítěte, které má v dočasné pěstounské péči.
- Projednána a schválena finální verze „Doporučení pro očkování těhotných žen proti
pertusi v ČR“. Text byl podle vznesených připomínek členů NIKO upraven a určen
k publikaci na webových stránkách MZ.
- NRL pro herpesviry SZÚ a Česká vakcinologická společnost ČLS JEP připraví návrh
faktického záměru pro vypracování doporučení k vakcinaci žen ve fertilním věku proti
varicele a postexpoziční profylaxe matek/kontaktů. pro vakcinologickou společnost ČLS
JEP, která připraví podklad pro projednání na NIKO,
- Členové NIKO byli seznámeni s podporou České společnosti alergologie a klinické
imunologie ČLS JEP k ev. zavedení vyšetření TREC/KREC s tím, že MZ bylo informováno o
tom, že tato společnost navrhuje participaci na projektech směřujících k zavedení těchto
vyšetřovacích metod prof. Šedivé, která je předsedkyní Skupiny pro primární
imunodeficience této společnosti. Dopis bude předán Doc. Duškovi, který je garantem
akčního plánu pro screeningové programy.
- Zápis bude před oficiálním rozesláním zaslán všem členům NIKO k připomínkám.
V Praze dne 9.12.2015

Zapsala MUDr. Sylvie Kvášová
Verifikoval MUDr. V. Valenta Ph.D, hlavní hygienik ČR

