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UI MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

k J ž 7 m: 'J 1 il] :Illíá'l

Váš dopis ZE dne 13. srpna 2020

V Praze dne 27. 2020srpna

Odpověď Ministerstva zdravotnictví 1P, „1 informace 17H!

zákona č. 106/1599 Sb., svobodném přístu pu [5 iníon'nacím, H1: znění pozdějších

předpisů

Žádostí poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu

ve znění doručenou M inisterstvu zd ravolnictví dnek informacím, pozdějších předpisů,

20. srpna 2020, evidované požádala 0.'

a) poskytnutí da t, statistik četnosti výskytu jednotlivých infekčních onemocnění U

dětí do 6 let věku- proti kterým se povinně očkujl (v [es/ich, mateřských školách

EI dětských zařízeních) V ČR
jednotlivá, dětská infekční cnemocněnl spadající

do kategorie povinného očkování 3 dětské epidemie předškolních kolektívú Z let

2000-2020 V databázích EPIDA T ISIN, pľlpadně dalších (í V minulostí)

používaných V ČR státnlmí úřednimi orgány;

bi zodpovězení otázek (cituji):

1) Proč nebylo úředními orgány provedena výzkumné Šetření smíšených

předškolních, dětských kolektivü (očkovaných, neočkovaných, částečně

očko vehých) V souvislosti Ha' vznikem, výskytem, šířením ei přenosem infekčních

chorob (povinné ačkované) s ohledem vr: přltomnost nebo docházku těchto

mišených kategorií V předškolnlch státních a soukromých zařízení?

a řízení V cele' této uvedené2) Kdy jakým způsobem pmběhne nápravná výše

záležitostí?

3) Jak jsou V současnosti pmcesne' Hi epidemiologícky ušetřené úřadem smíšené

kolektivy (očkovaných e neočkovaných) V mateřských školách, kdy zákon

umožňuje docházku 5/efým neočkovaným .7

4) Jaké jsou posledni epidemiologie/(á dala výskytu infekčních chomb smíšených

kolektivu mateřských škol za pas/sdních 5/et, díky zákonu umožňujícímu m/šenou

povínnou předškolní docházku?

A dále ÍSÍ e požádala (Vámi uvedeno pod bodem č. 5) O výpisy či grafické

znázornění četnosti infekčních onemocnění nímž se dětívýskytu jednotlivých (vůči

Mlnismlstvo zdravmnidvl, Kennelář mimslra

Paladoého náma" L 128 U1 Praha 2, www.mzcrvcz
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Pig :ä Óž ČESKÉ REPUBLIKY

povinné OČKUÍÍ) a epidemii vzniklých V mateřských ško/kách/kolektivech dělí do GIS!

Z období 2000-2020 nebo alespoň Z obdobi 2010~ 2020.

K uvád ImVaši žádosti následující:

K bodu g);

V České republice podle ustanovení 46 odst. zákona č. 258/2000 Sb, ochraně

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů je povinné očkování nemoci, které

spadají do pravidelného očkování podle vyh lášky 537/2006 Sb., očková nl proti

infekčním nemooem , ve znění pozdějších předpisů. Povinnost podrobit šläí očkování

vztahuje II:: všech ny fyzické osoby s trvalým po bytem 'k' území České republiky.

U
malých dětí H2] jedná O povinné očkování proti devíti infekčním nemocem: zášknu

(dmerii), tetanu. dávívému kašli (pertusi), dětské obmě (poliomyelitidě), invazivnímu

onemocnění zpüsobenému Haemophilus influenzae typ b. žloutence typu :i (infekční

hepatitidě B)v spalničkám, zarděnkám příušnicím Do databází infekčních onemocnění

EPIDAT (do roku 2017 včetně) a ISIN Informační systé rn infekční nemoci (od roku 2018)

jsou hlášeny údaje jednotlivých případech infekčních onemocnění očkovaných

neočkovanýoh osob.

K bgdu 9x

11 OléZCE Č. 1 a' g

Vyjádření MZ prostřednictvím Rozhodnutí

E Čr 3.otázce

Řád né očkování je standardně dokončeno do 18. měsíce věku dítěte. což je doba před

nástupem détí do předškolního zařízení. V předškolním mce by tedy měly být jiz děti

řádně očkované. ?i to 'e ohledem íIř-Š případ né individuální odklady očkování, Přístup

neočkovaných dětí do mateřské školy byl umožněn ohledem JF) srovnatelný význam

dvou V této věci zohledňovaných aspektů, což je jednak zamezení diskriminace V přístupu

ke vzdělávání na základě rozhodnutí Ministerstva Školství, mládeže ?J tělovýchovy

stanovit vzdělávání V (OI'FE hlediskopředškolní posledním docházky jako povinné, jednak

funkčnosti imunitního systém u dítěte, která je V tomto věku již na takove úrovni, aby

zajistila ochranu zdraví nejen jeho samotného, ale ostatních dětí přítomných V kolektivu.

Vzhledem k ještě stále poměrně vysoké proočkovaností naši populaoe nedochází

prozati m 5 ovlivňování zdravotního stavu dětské populace neočkovanými dětmi.

Z č. 4.otázce

O infekčních chorob kolektivu školÚdaje výskytu smíšených mateřských nejsou

dispozici. Hlásící systémy EPIDAT ISIN neobsahují hlášení n mateřských Škol a' jiných

předškolních zařízení, ale jedná se údaje O jednotlivých případech onemocnění 5.] nelze

určit. zda V případě onemocnění I dětí navštěvujících mateřskou školu, nebo jiné

předškolní zařízení Hi jednalo smíšený kolektiv. resp. není reálné zjistit, Jaký byl aktuální

podíl imunních r:: neimunních dětí V tomto kolektivu.

Mínimrst'vo zammnimi, Kancelář ministra

Palaďého náměstí 4' 128 oi Praha 2v wwwmzcmz
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U1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI

7 'e ČESKÉ REPUBLIKY

K otázce č. 5;

V příloze Vám zasíláme tabulku L“. počty případů dětí do věku H (včetně)

následujících devíti infekčních onemocnění: záškrt, tetanusj pertuse, poliomyelitida

invazívní onemocnění způsobené Haemophílus influenzae typ b, hepatitida B. spalničky,

zarděnky E příušnice, které byly hlášeny V jednotlivých letech 2000 5.71 2020 v Ceské

republice. Jedná počty onemocnění dětí do let (včetně) očkova ných

neočkovaných.

V též zobrazení dávivého Kašlepñloze je vypracována požadované grahcké (A37).

zard šnek U znázorněníspalnicek (305), (BOS). příušnic (526). tedy nemocí, kdy grafické

má smysl “31 vzta hu k počtu případů.

Na druhém listu přílohy *1. roky 2015-2019 polovinu roku 2020 (do 30.6.2020) jsou

uvedeny ůdaje pro onemocnění: pertuse. spalničky, příušnice invazivní onemocnění

způsobené Haemophilus intiuenzae typ b, které Pi: týkají toho, zda dítě navštěvovala

mateřs kou školu, nebo navštěvovala jine předškolní zařízení, nebo navštěvovala jesle

Žil údaj '-1 tom, zda onemocnění má souvislost pobytem V n ěkterém a těchto kolektivních

zařízení jsou uvedeny počty případů celkem. n toho počty dětí, které navštěvovaly

jednotlivý typ za řízení í=l V posledním sloupci je počet případů, U nichž přenos nákazy

onemocnění byla V souvislosti s pobytem V některém h těchto zařízení

S
pozd ravem

Příloha Dle textu (s listů)

M inistemvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Paladvého náměstí Ai 125 DI Praha 2v wwwmzcuzä


