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OČKOVÁNÍ
Jako opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí je v ČR zakotvena v § 45, § 46 a
§ 47 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů v platném znění povinnost podrobit se stanoveným druhům očkování. Rozsah
a podmínky očkování jsou upraveny vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním
nemocem, v platném znění (možnost vyhledat znění vyhlášky zde).
Pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění
s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních
onemocnění, s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska
pro kontrolu nemocí.
Prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny
na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, jsou povinny podrobit se ve
stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.
Očkovací látky pro pravidelné očkování jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Očkovací látky pro zvláštní a mimořádné očkování a pro pravidelná očkování fyzických osob,
které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, jsou hrazena ze
státního rozpočtu.
1) Pravidelná očkování
provádí praktický lékař pro děti a dorost (očkování dětí), praktický lékař pro dospělé (očkování
zletilých fyzických osob), lékař novorozeneckého oddělení (očkování novorozenců HBsAg
pozitivních matek proti virové hepatitidě B), pneumoftizeolog (očkování proti tuberkulóze), lékař
zdravotního ústavu (očkování zletilých fyzických osob).
Očkovací kalendář pravidelného očkování dětí platný v ČR od 1. 1. 2018 k nahlédnutí zde.
Pravidelné očkování proti virové hepatitidě B se provede aplikací 3 dávek u fyzických osob,
které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů. Toto očkování se neprovede,
pokud byla fyzická osoba již očkována proti virové hepatitidě B v minulosti nebo pokud hladina
antiHBs protilátek bude po ověření stavu imunity vyšší než 10 IU/litr.
Pravidelné očkování proti pneumokokovým nákazám se provede u fyzických osob umístěných
v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Dále se očkování proti
pneumokokovým nákazám provede u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se
zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí
chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév
nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem.
2) Zvláštní očkování je očkování fyzických osob činných na pracovištích s vyšším rizikem
vzniku infekce, provádí je příslušný praktický lékař, lékař závodní preventivní péče, lékař
zdravotního ústavu.
Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B se provede u zaměstnanců
a příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému nově přijímaných do
pracovního nebo služebního poměru.
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Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B se provede u fyzických osob:












pracují na pracovištích uvedených v § 16 odst. 1, pokud jsou činné při vyšetřování
a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat,
jsou činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog,
jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem
HBsAg,
jsou dosud neočkovány a nově přijaty do domovů pro osoby se zdravotním postižením
nebo domovů se zvláštním režimem,
jsou vystaveny rizikové expozici biologického materiálu,
studují na lékařské fakultě nebo zdravotnické škole, a u studujících připravovaných na
jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických
zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u studujících na středních a vyšších
odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb
při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení,
poskytují terénní nebo ambulantní sociální služby,
jsou nově přijaty jako příslušníci Vězeňské služby České republiky,
jsou zařazeny do rekvalifikačních kurzů a zajišťují péči a ošetřování osob v zařízeních
sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, nebo
manipulují ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným
odpadem.

Pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B jsou pracoviště chirurgických oborů,
oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě
nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologickoresuscitační, jednotky intenzívní péče, laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem,
zařízení transfuzní služby, pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního
lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby a dále domovy pro seniory,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy.
Toto očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním hepatitidou
B a u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr.
Zvláštní očkování proti vzteklině se provádí na pracovištích laboratoří, kde se pracuje
s virulentními kmeny vztekliny.
Zvláštní očkování proti spalničkám se provádí aplikací jedné dávky očkovací látky u fyzických
osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním
nebo dermatovenerologickém. Toto očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně
prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru
spalniček.
3) Očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách
Očkování proti tetanu se provede při úrazech, poraněních nebo nehojících se ranách, u nichž je
nebezpečí onemocnění tetanem, a dále v indikovaných případech v předoperační přípravě,
zejména před operacemi na konečníku nebo tlustém střevě. Toto očkování provádí lékař
ošetřující poranění nebo nehojící se ránu, popřípadě příslušný praktický lékař nebo lékař závodní
preventivní péče.
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Očkování proti vzteklině se provede v případě pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým
z nákazy vzteklinou – provádějí lékaři antirabických center při vybraných infekčních odděleních
nemocnic.
Konzultace vyšetřování a očkování osob při poranění o neznámou jehlu nebo při jiné expozici
biologickému materiálu
Opatření u poraněných se zajišťují jak u zdravotnických pracovníků, tak u civilních osob. U
pracovníků ve zdravotnictví vyplývá povinnost hlášení ze zákona o ochraně veřejného zdraví.
K zajištění účinných opatření při poranění je nutné nahlásit událost co nejdříve na tel.:
485 253 143, 485 253 145 (okres Liberec)
487 820 010 (okres Česká Lípa)
483 368 516 (okres Jablonec nad Nisou)
481 622 657 (okres Semily)

MUDr. Jana Prattingerová
ředitelka odboru protiepidemického
V Liberci dne 2. 11. 2018
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