
Téma své diplomové práce „Změny ve strategii pravidelného očkování u dětí v ČR“ jsem  

si vybrala na základě svého zájmu o tuto problematiku a nesmírné důležitosti očkování a  

jeho harmonizaci s požadavky Světové zdravotnické organizace a s očkovací strategií  

Evropské unie.  

Očkování, nebo-li aktivní imunizace, představuje nevýznamnější a nejúčinnější formu  

primární prevence vzniku infekčních onemocnění. Na světě je očkováno proti jedné nebo  

více chorobám přes 80 % dětí. Odhaduje se, že tímto postupem je zabráněno přibližně 3  

miliónům úmrtí každý rok. V zemích západní a střední Evropy a Severní Ameriky nejsou  

úmrtí na dětskou přenosnou obrnu, spalničky, tetanus, záškrt již vůbec zaznamenána.  

Odhaduje se, že v ČR by bez očkování zemřelo ročně asi 500 dětí a další tisíce dětí by  

prodělaly komplikace onemocnění mnohdy s trvalými následky. Výskyt celé řady  

infekčních nemocí v naší populaci se snížil na minimální hodnoty (zarděnky, příušnice),  

u jiných infekčních chorob došlo dokonce k jejich eliminaci (dětská přenosná obrna,  

záškrt, spalničky). Tato příznivá epidemiologická situace je ovlivněna především  

dlouhodobým pravidelným očkováním dětí v České republice a důslednou kontrolou  

proočkovanosti. V poslední době je často diskutován přínos pravidelného očkování dětí  

na odborné i laické úrovni. Mediálně bývá často zveličována závažnost nežádoucích  

účinků po aplikaci očkovacích látek. Je však nutné si uvědomit, že zejména zvyšující se  

migrace obyvatelstva nás vystavuje neustálému nebezpečí nákaz, jejichž minimální  

výskyt na našem území je jenom díky vysoké proočkovanosti populace. Přerušení  

kontinuity očkování by pak mohlo vést ke snížení kolektivní imunity a následně  

k vzestupu očkováním preventabilních chorob. Několik příkladů můžeme najít ve světě,  

kde k takovým situacím již opakovaně došlo, což dokumentují např.epidemie dávivého  

kašle ve Velké Británii v osmdesátých letech 20. století. V 70. letech proběhla v Anglii a  

Walesu antivakcinační kampaň zaměřená na očkování proti dávivému kašli. Z tohoto  

důvodu hladina proočkovanosti poklesla ze 77 % v roce 1974 na 30 % v roce 1978. Od  

konce sedmdesátých let začal výrazně narůstat počet vnímavých jedinců, a tudíž stoupal  



počet onemocnění dávivého kašle. Další rozsáhlé epidemie tentokrát záškrtu byly  

zaznamenány v republikách vzniklých po rozpadu Sovětského svazu. Dále byly  7 

evidovány a zdokumentovány epidemie dětské přenosné obrny mezi neočkovanými  

příslušníky náboženských sekt v Holandsku v nedávné minulosti. V roce 1978 proběhla  

v Holandsku epidemie dětské přenosné obrny způsobená poliovirem typu 1. V období od  

dubna do listopadu 1978 bylo hlášeno 110 případů, z čehož bylo zaznamenáno 1 úmrtí.  

Další epidemie vyvolaná poliovirem typu 3 byla v Holandsku evidována v letech 1992- 

1993. Zaznamenáno bylo 67 případů, věk nemocných kolísal od několika dnů do věku 61  

let. Nikdo z pacientů nebyl očkován, většina nemocných byla z náboženské sekty  

odmítající očkování. Tyto zkušenosti z nedávné minulosti jasně potvrdily skutečnost, že  

je velmi nebezpečné polevit v imunizačních programech a snížit tak hladinu kolektivní  

imunity, jejíž hladina je určující pro možnou eliminaci, popřípadě eradikaci choroby.  

Proto by měl být vždy zvážen důvod, pro který očkování není provedeno. Jedná se  

především o posouzení skutečných kontraindikací, dále je nutné minimalizovat počet  

opomenutí očkování ze strany rodičů, vzácně pak lékařů. Zvláštní otázkou je odmítnutí  

očkování ze strany rodičů.  

Česká republika postupuje ve strategii očkování v souladu se strategií Světové  

zdravotnické organizace a vydáním nové vyhlášky č. 537/2006 se zařadila svým  

programem pravidelného očkování mezi nejvyspělejší země Evropské unie, jako např.  

Německo. Hodnocením nového imunizačního programu pravidelného očkování a jeho  

porovnáním s programem předchozím se zabývá tato práce.  

 


