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Vážená paní magistro,

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

informací k následujícím otázkám (viz níže).

Obrátili se na nás rodiče pro radu, jak postupovat v očkování svého dítěte v roce 2018. Jejich

dítě bylo očkováno standardně podle očkovacího kalendáře a obdrželo 1. dávku vakcíny

MMR v r. 2017. Nyní v roce 2018 podle slov rodičů na ně začala tlačit dětská lékařka, že je

třeba dítě naočkovat i druhou dávkou vakcíny MMR. Rodiče se ohradili, že podle nové

vyhlášky platné od r. 2018 je již druhá dávka vakcíny MMR posunuta na 5. - 6. rok věku

dítěte. Na to dětská lékařka argumentovala tím, že toto schéma prý platí pro děti narozené až

v roce 2018 a že na ni tlačí místní krajská hygienická stanice (konkrétně dětská lékařka podle

slov rodičů uvedla hygienickou stanici v okrese Bruntál), že musí všechny děti narozené v

letech 2015 - 2016 očkovat dvěma dávkami vakcíny MMR ještě podle starého očkovacího

kalendáře platného do 31. 12. 2017.

Rodiče si jsou vědomi přechodného ustanovení v nové vyhlášce o očkování a tuto skutečnost

lékařce sdělili. V přechodném ustanovení se uvádí:

"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

Přesto rodiče nedokázali přesvědčit svoji dětskou lékařku, která prý ze strachu z postihu

krajskou hygienickou stanicí nyní vyžaduje očkování druhou dávkou vakcíny MMR v rozporu

s platnou vyhláškou. Rodiče byli nakonec nuceni lékařce podepsat negativní reverz, že druhou

dávkou posouvají do termínu stanoveného platnou vyhláškou o očkování, což je absurdní. S

podobným postupem svého dětského lékaře, ale bez informace o případném nátlaku ze strany

KHS, se na nás obrátili i další rodiče z jiného okresu, kdy lékař rovněž vyžadoval očkovat

druhou dávku vakcíny MMR několik měsíců po dávce první, očkované v roce 2017.

Na základě těchto informací žádám o zodpovězení následujících otázek:

1) byli pracovníci všech krajských hygienických stanic ČR z příslušného oddělení

provádějícího kontroly provádění pravidelných očkování dostatečně poučeni o rozsahu změn

očkovacího kalendáře daného novou vyhláškou platnou od ledna 2018?

2) dochází ze strany pracovníků krajských hygienických stanic k nátlaku na dětské lékaře, aby

i v roce 2018 očkovali děti narozené v letech 2015 - 2016 druhou dávkou vakcíny MMR ještě



podle staré vyhlášky o očkování č. 537/2006 Sb. platné do 31. 12. 2017 a ignorovali

přechodné ustanovení vyhlášky nové, platné od 1. 1. 2018?

3) existuje písemný dokument nebo metodický pokyn, který vyjádření v bodu 2) upravuje?

Pokud ano, prosím o jeho zaslání.

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


