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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 22. dubna 2018, evidované pod č.j.: ve věci věkového intetvalu

podání druhé dávky MMR vakcíny podle vyhlášky 537/2006 Sb., v platném znění

Vám sděluji následující:

Podání druhé dávky MMR vakcíny se podle či. II citované vyhlášky provede u dětí, kterým

nebyla tato druhá dávka podána do doby nabytí účinnosti vyhlášky o očkování proti

infekčním nemocem tedy k 1. 1. 2018 v době od dovršení pátého do dovršení šestého

roku věku dítěte.

.A K zaslaným dotazům uvádím:

Ad 1) Všichni pracovníci KHS, provádějící kontrolu proočkovanosti byly cestou ředitelů

protiepidemických odborů KHS podrobně seznámeni se zněním vyhlášky č. 355/2018 Sb.,

nejen v rámci její přípravy, ale též i s finálním zněním této vyhlášky po její publikaci

ve Sbírce zákonů.

Ad 2) Ministerstvo zdravotnictví nemá k dispozici informace o tom, že by existoval

ze strany KHS nátlak na dětské lékaře, aby děti narozené vletech 2015-2016 byly

očkovány druhou dávkou MMR vakcíny podle „staré" vyhlášky a tím se de facto

porušovalo přechodné ustanovení či. II vyhlášky č. 537/2006 Sb., v platném znění.
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Ad 3) S ohledem na shora uvedené nebyl a ani nemohl být ze strany Ministerstva

zdravotnictví vydán Vámi požadovaný Metodický pokyn upravující Vámi popisovaný

nesprávný postup k výkladu stávajícího platného znění vyhlášky o očkování proti

infekčním nemocem.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra§55;
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz


