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70. léta dvacátého století

„Díky antibiotikům a očkovacím látkám proti 
mnoha infekcím, můžeme uzavřít kapitolu 
infekčních nemocí“
21. století

Rezistence k antibiotikům 
Odmítání očkování



Význam oVýznam oččkovkováánníí

Celosvětový význam očkování na lidské zdraví lze těžko vyvrátit.
S výjimkou nezávadné pitné vody, zde není nic, co by mělo tak důležitý účinek na pokles 

nemocnosti a rozvoj populace. 



Očkování

Brání šíření onemocnění
Proces šíření nákazy :
•Zdroj nákazy

•Cesta přenosu 

•Vnímavý jedinec



Tradice očkování v ČR

Onemocnění Rok Poznámka
Pravé neštovice 1919 ukončeno v roce 1980
TBC 1947 od roku 2010 pouze pro rizikové děti
Záškrt 1946 děti
Tetanus 1952 děti v kolektivech
Černý kašel 1958 všechny děti
Dětská přenosná obrna 1960 všechny děti
Spalničky 1969 všechny děti
Zarděnky 1986 2leté děti
Příušnice 1987
Žloutenka typu B 2001 novorozenci a děti 12 let
Haemophilus influenzae b (Hib) 2001 součást DTP vakcíny 
Záškrt, tetanus, černý kašel, Hib, žloutenka 
B, dětská obrna 2007 kombinovaná hexavakcína

Pneumokoky 2010 hrazené do 7. měsíce věku
Rakovina děložního čípku (HPV) 2012 hrazené očkování pro 13-14leté dívky 



Počty případů onemocnění před a po zavedení očkování

Před očkováním Po očkování

Onemocnění Počet nemocných Počet úmrtí Počet nemocných Počet úmrtí

Záškrt 9000 300 jednotky 0

Spalničky 50000 50 10 0

Dávivý kašel 34000 80 stovky 0
4 u neočkovaných

Dětská obrna 600 50 0 0

Příušnice 60000 x stovky až tisíce 0

Počítáno z rozdílu morbidity a mortality na daná onemocnění v ČR před a po zahájení očkování dle 
dat SZU, detailně také na 
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/2014_Trendy_ockovacich_nakaz.pdf 



Země Povinné
očkování

Země Povinné
očkování

1 Bulharsko D T P 7 Malta D T P
2 Česká republika D T P 8 Polsko D T P
3 Řecko D T P 9 Rumunsko D T P
4 Maďarsko D T P 10 Slovensko D T P
5 Itálie D T P 11 Slovinsko D T P
6 Litva D T P 12 Francie D° T° P°
° Ve Francii povinnost pro děti do 18 měsíců

Povinnost očkování pro diftérii, tetanus, pertusi v zemích EU, 
na Islandu a v Norsku  2010 - Očkování povinné

Venice Project, Eurosurveillance, Volume 17, Issue 22, 31 May 2012



Povinnost očkování pro polio v zemích EU, 
na Islandu a v Norsku  2010 - Očkování povinné

Země Povinné
očkování Země Povinné

očkování
1 Bulharsko Po 8 Malta Po

2 Česká republika Po 9 Polsko Po

3 Řecko Po 10 Rumunsko Po

4 Maďarsko Po 11 Slovensko Po

5 Itálie Po 12 Slovinsko Po

6 Litva Po 13 Francie° Po

7 Belgie Po

° Ve Francii povinnost pro děti do 18 měsíců
Venice Project, Eurosurveillance, Volume 17, Issue 22, 31 May 2012



Co se stane, když ukončíme plošnou vakcinaci proti vybraným 
patogenům?

Je to jednoduché – vrátí se zpět:
Epidemie záškrtu v Rusku, 1990-1993 

Hlavní důvod novodobých epidemií ve východní
Evropě je pokles proočkovanosti kojenců a dětí, 
pokles imunity dospělých a narůstající pohyb 
cizinců a imigrantů.



Spalničky











Spalničky nemocnost /1 mil. listopad 2014 

Zdroj : www.ecdc.europa.eu



Spalničky pokrytí 2 dávkami  2012-2013

www.ecdc.europa.eu



Spalničky potvrzená onemocnění Ústecký kraj 2014

Zdroj: MUDr. Josef Trmal 



Spalničky Evropský region WHO hlášené případy 2014-2015

Country Number of cases

Kyrgyzstan 7477

Bosnia and Herzegovina 5340

Russian Federation 3247

Georgia 3291

Italy 1674

Germany 1091

Kazakhstan 537



Provakcinační strategie 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 
prevence nemocí – Zdraví 2020
-Přijata usnesením Vlády ČR č.23 z 8.1.2014
-Schválena Poslaneckou sněmovnou PČR 
usnesením č. 175 z 20.3.2014

Mezi základními prioritami je očkování



Provakcinační strategie 

-Vyhodnocení změny systému očkování – přechod 
ze státem hrazeného na pojišťovenský

-Přistoupení k evropské smlouvě o společném 
nákupu lékařských protiopatření (Rozhodnutí EP a 
Rady č.1082/2013 o vážných přeshraničních 
zdravotních hrozbách)

-Vytvoření standardů primární prevence v praxi 
primární péče



Provakcinační strategie 

Zpětná vazba: Zdokonalení stávajícího systému sledování

proočkovanosti, kolektivní imunity a nežádoucích účinků

•navázání spolupráce se zdravotními pojišťovnami k nastavení

systému sledování proočkovanosti v případě povinných i 

nepovinných očkování

•provedení pilotní kontroly proočkovanosti (proti MMR a 6 

infekcím zařazených v hexavakcíně usnesení Národní

imunizační komise ze  dne 26.3. 2014)

•Serologické přehledy



Dávivý kašel Česká republika 1982-2010

Pertussis, Czech Republic, morbidity per 100 000 population, by age
ISPO, Epidat
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Provakcinační strategie 

•Spolupráce se SÚKL a AIFP v oblasti farmakovigillance

•Monitorování a poskytování validovaných informací o 

výskytu   nežádoucích reakcí po očkování

•Státní záruka a převzetí odpovědnosti za řešení

nežádoucích účinků (právní úprava samostatný předpis 

nebo v zákoně o zdravotním pojištění)



Provakcinační strategie 

24

Efektivita :

§ Očkování patří mezi nákladově nejefektivnější opatření (v rozvojových 

zemích v případě úplného očkování – náklady $20 za zachráněný rok 

života) 

§ Obecně jsou intervence extrémně úspěšné při nákladech pod $100.

§ Pro srovnání zdravotnické intervence v USA či UK jsou považovány za 

nákladově efektivní při vynaložených nákladech $50,000 až $100,000 na 

rok zachráněného života.



Provakcinační strategie

Započítáme-li návštěvy lékaře, pracovní neschopnosti, komplikace, …
dostaneme se na celkové náklady 58 696 Kč za jedno onemocnění chřipkou.

(Skoupá a ost. Practicus, 2012)



Provakcinační strategie 

§Ekonomické zvýhodnění zdravotního pojištění osob 

neodmítajících očkování

§Rozšíření hrazeného očkování zejména u rizikových skupin 

chronicky nemocných, seniorů, osob s oslabenou imunitou



Provakcinační strategie

•Udržení systému povinného pravidelného očkování

(všechna rozhodnutí ústavního soudu potvrdila soulad s listinou 

základních práv a svobod, 1/3 evropských zemí má systém 

povinného očkování, zbytek systém doporučený podpořený 

nepřímou povinností)

•Spolupráce s ČLK k potírání non-lege artis postupů lékařů

v oblasti očkování.

•Vymáhání nepřímé povinnosti (přístup do dětských zařízení

apod.)



Provakcinační strategie 

•Epidemiologická surveillance a interpretace aktuální situace 

ve výskytu infekčních onemocnění

•Pregraduální vzdělávání: Bez komplexní změny postoje 

lékařů k očkování se posun u veřejnosti očekávat nedá

(předmět o očkování ve výukových schématech LF)

•Postgraduální vzdělávání a celková podpora zejména lékařů

primární péče – odborná, edukační i legislativní

•Podpora informačních webů MZ, SZÚ a odborných 

společností



Provakcinační strategie 

Obrovská role masmédií: Aplikován obecný princip konfliktu 

Příznivci očkování x odpůrci očkování



q 1998: Publikace studie v časopisu Lancet (Wakefield) o spojení MMR vakcíny a autismu 
(článek citován světovými médii)

– Studie byla okamžitě po zveřejnění kritizována odbornou veřejností
– Fáma se ale už šířila (z anglosaských zemí do celého světa)
– Následek: pokles proočkovanosti vakcínou MMR

q 2004: Lancet částečně odvolal tvrzení z roku 1998
– Žádná mediální odezva
– Fáma žije dál vlastním životem
– 15% rodičů v USA odmítá očkování MMR

q 2004: Lancet oficiálně odvolal všechna tvrzení z Wakefieldovy studie a lékař sám byl zbaven 
možnosti vykonávat lékařskou praxi

q 2007: Americké národní informační centrum pro vakcinaci (NVIC) podepisuje smlouvu s 
agenturou Hill+Knowlton Strategies – nejen pro oblast PR, ale také v oblasti lobbyingu

– Kampaň v médiích s rozsáhlým impaktem



Dětská obrna Spalničky



Děkuji za pozornost


