
Vážená paní, vážený pane,

s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení

informací k následujícím otázkám (viz níže).

Obrátilo se na nás několik rodičů s tím, že jejich dětský lékař vyžaduje naočkovat jejich dítě,

očkované standardně podle očkovacího kalendáře první dávkou vakcíny MMR (proti

spalničkám, příušnicím a zarděnkám) v roce 2017, druhou dávkou vakcíny MMR v roce

2018, tedy několik měsíců po dávce první v souladu se starým zněním vyhlášky o očkování č.

537/2006 Sb. platným do 31. 12. 2017, což je v rozporu s vyhláškou novou, platnou od 1. 1.

2018, podle které je druhá dávka očkování vakcínou MMR odsunuta na 5. - 6. rok věku dítěte.

V novém platném znění vyhlášky se k očkování druhou dávkou vakcíny MMR přímo uvádí,

cituji:

Přechodné ustanovení

Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám dětem, kterým

nebyla podána tato dávka do doby nabytí účinnosti této vyhlášky, se provede v době od

dovršení pátého do dovršení šestého roku věku dítěte.

https://zakonyprolidi.cz/cs/2006-

537?text=vyhl%C3%A1%C5%A1ka+o+o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD#redakce

Tito dětští lékaři tedy vyžadují provést pravidelné očkování v rozporu s platnou vyhláškou.

Na základě těchto informací žádám o zodpovězení následujících otázek:

1) Byli všichni dětští lékaři na území ČR provádějící pravidelné očkování dětí dostatečně

srozuměni o změnách očkovacího kalendáře daného novým zněním vyhlášky o očkování č.

537/2006 Sb. platného od 1. 1. 2018 včetně přechodného ustanovení, které upravuje očkování

druhou dávkou vakcíny MMR? Pokud ano, žádám o zaslání materiálu, který byl dětským

lékařům zaslán.

2) Jakým způsobem se má bránit a na koho se má obrátit rodič dítěte, které ošetřující dětský

lékař vyžaduje naočkovat druhou dávkou vakcíny MMR v rozporu s platnou vyhláškou o

očkování č. 537/2006 Sb.?

3) Je možné, aby krajská hygienická stanice jakožto orgán vykonávající kontrolu nad

prováděním pravidelného očkování dětí vyvíjela nátlak na dětské lékaře, aby prováděli

očkování dětí druhou dávkou vakcíny MMR v rozporu s platným zněním vyhlášky o očkování

č. 537/2006 Sb.? Je možné, aby pracovníci krajských hygienických stanic vykonávali

nepřípustný nátlak na dětské lékaře z mocenské pozice dohlížejícího kontrolního orgánu,

který může ukládat dětským lékařům vysoké pokuty za nedodržení očkovacího kalendáře

daného vyhláškou?

4) Pokud je tvrzení v bodě 3) možné, jak se mají rodiče proti možnosti zneužití mocenské

pozice kontrolních orgánů vůči dětským lékařům a prostřednictvím dětských lékařů vůči

samotným rodičům a jejich dětem bránit? Na koho se mohou obrátit o pomoc?

Děkuji a doufám, že dojde brzy k nápravě tohoto stavu a pravidelné očkování bude probíhat v

souladu s platnou vyhláškou.



Děkuji za vyřízení této žádosti a prosím o zaslání odpovědi na tento e-mail v zákonné lhůtě 15

dnů. S ohledem na požadavek zákona při podávání žádosti v elektronické podobě uvádím své

osobní údaje:

--

S přáním hezkého dne


