Zápis
z jednání Národní imunizační komise (NIKO) konaného
dne 11. září 2015 na Ministerstvu zdravotnictví
Přítomní dle prezenční listiny.
1. Návrh novely vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem –
projednání připomínek zaslaných v rámci vnitřního připomínkového řízení.
- Podání druhé dávky vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) bude
v novele vyhlášky časově vymezeno na dobu od dovršeného šestého roku do
dovršeného osmého roku života dítěte.
- Zůstává ponechána horní hranice pro podání 1. dávky MMR, a to „do 18 měsíce
věku“.
- Termín „vnímavé“ resp. „nevnímavé“ dítě bude zapracován do připravované novely
vyhlášky č. 275/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému
epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.
- Očkování proti chřipce u zdravotnických pracovníků nebude součástí dané novely
vyhlášky. Na základě návrhu ředitele FN Hradec Králové prof. MUDr. Prymuly,
CSc., Ph.D. bude uloženo ředitelům přímo řízených organizací MZ toto očkování
zajistit s přihlédnutím k vyhodnocení míry rizika šíření původce a předpokládané
závažnosti klinického průběhu chřipky podle spektra pacientů.
- V důvodové zprávě k návrhu novely vyhlášky bude vypuštěna kalkulace úspor za
vakcínu proti virové hepatitidě B (VHB).
- Do zvláštního očkování proti VHB bude přesunuto očkování osob v úzkém kontaktu
s nemocným a nosičem HBsAg a očkování osob nově přijímaných do domovů pro
osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem. V režimu
pravidelného očkování proti VHB zůstane jen vakcinace osob zařazených do
pravidelných dialyzačních programů a při rizikové expozici osob biologickému
materiálu.
- Nově zařazený § 8, odst. 5, bude doplněn o polysacharidovou pneumokokovou
vakcínu a v nadpise tohoto paragrafu bude doplněn text „dle schváleného
očkovacího schématu“.
- Zcela vypuštěno bude ustanovení o očkování proti VHB ve 12 letech.
- Bude doplněn nový paragraf v tomto znění: „Ve zdravotně odůvodněných případech
je možné provést doočkování i v pozdějším věku dítěte v souladu s příbalovou
informací jednotlivých očkovacích látek“.
2. Antigenní složení očkovacích látek pro rok 2016 a projednání dalšího postupu
při pravidelném očkování dětí při výpadku vakcíny INFANRIX.
Antigenní složení očkovacích látek pro rok 2016 bude vzhledem k výpadku vakcíny
Infanrix, v zájmu zajištění formálních podmínek pro použití alternativních vakcín,
doplněno o očkovací látku obsahující nízkou dávku antigenu proti difterii, tetanu
a pertusi (acelulární komponenta) bez polio složky.
3. Různé.
-

K novele vyhlášky o očkování.
V souvislosti s připravovanou novelou vyhlášky bude na příštím zasedání NIKO
projednáno doporučení týkající se intervalu pro podání druhé dávky vakcíny
MMRV.

-

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k návrhu České lékárnické komory
týkajícího se očkování proti chřipce v lékárnách.
Podle stanoviska věcně příslušných odborů Ministerstva zdravotnictví k dopisu
České lékárnické komory adresovanému hlavnímu hygienikovi ČR ze dne
21. května 2015, kterým informovala o svém záměru podílet se na zajištění
a zapojení speciálně proškolených lékárníků do vakcinačního programu
„Očkování proti chřipce v lékárnách“, není umožnění očkování v lékárenských
zařízeních za současně platných právních předpisů možné a tuto aktivitu nelze
považovat za vhodnou ani v budoucnu.

-

Odškodňování nežádoucích účinků po očkování.
Daná problematika byla diskutována na jednáních zástupců Ministerstva
zdravotnictví se zástupci Ministerstvem spravedlnosti, Ústavu státu a práva AV
ČR a Ligy lidských práv. Ministerstvo zdravotnictví dále zajistilo zpracování
rešerší za účelem získání přehledu o způsobech řešení odškodňování
v zahraničí. Výsledky vyhodnocení dosavadních aktivit v zájmu nalezení
optimálního mechanizmu odškodňování směřují k právní úpravě formou
samostatného zákona.

-

Doporučení k očkování těhotných žen proti pertusi.
Členům NIKO budou cestou SZÚ (MUDr. Fabiánová) zaslány podklady
a pracovní verze připravovaného doporučení očkování těhotných proti pertusi
k připomínkování. Materiál bude projednán na dalším zasedání NIKO.

-

Národní imunizační den.
Prof. MUDr. Chlíbek, Ph.D. zašle v termínu do 31. října 2015 členům NIKO
k připomínkám návrh scénáře včetně témat Národního očkovacího dne, který
bude poprvé zorganizován na podzim roku 2016.

-

Mediální útok na očkovací politiku v ČR.
Zástupce Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP upozornil na
příspěvek v Deníku Referendum ze dne 16. června 2015 pod názvem Korupce
a pavěda v očkování, ve kterém je mimo jiné odkazováno na zprávu Ligy lidských
práv z roku 2012, která podle autora kromě jiného dokládá, jakým způsobem
farmaceutické společnosti odměňují členy NIKO a odborné společnosti, které tito
zastupují. NIKO vyjadřuje nesouhlas s těmito účelovými a nepravdivými tvrzeními
a doporučuje na každá podobná nepravdivá prohlášení do budoucna rázně
reagovat a bránit se těmto lživým nařčením.

V Praze dne 17. září 2015

Zapsal: MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.
Verifikoval: Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

