
ABSTRAKT 
 
 

   Diskuze o očkování proti tuberkulóze BCG vakcínou se u nás vedou již 

řadu let. Toto očkování patří mezi nejvíce kontroverzní očkování vůbec, a to 

proto, že vakcína není příliš účinná a její aplikace je navíc provázena vysokým 

výskytem komplikací.  

   To vše, s ohledem na fakt, že výskyt tuberkulózy v České republice je 

jeden z nejnižších v Evropě, vedlo k přehodnocení názoru na toto očkování a 

výsledkem bylo nejprve zrušení přeočkování dětí ve dvou a jedenácti letech 

věku a posléze i zrušení plošného očkování dětí a novorozenců.  

   Cílem této práce proto bylo zjištění, jaký postoj vůči otázce očkování 

proti tuberkulóze lékaři zastávají. Toho jsem dosáhla metodou dotazníku 

zaměřeného na toto téma. Celkem 489 respondentů odpovídalo na šest 

jednoduchých otázek zaměřených na problematiku BCG vakcinace. 

Mnohé výsledky průzkumu byly překvapivé. 39 lékařů nevědělo, že bylo 

zrušeno plošné očkování novorozenců a dětí a 257 jich se zrušením 

nesouhlasilo. Důvodem, proč bylo plošné očkování zrušeno, shledalo 296 

lékařů klesající výskyt tuberkulózy. Že je potřeba nadále děti očkovat, si myslelo 

476 lékařů, avšak většina, 289, to za nutnost považuje jen u dětí z rizikových 

skupin. 315 dotázaných se domnívalo, že by se v souvislosti se zrušeným 

plošným očkováním, mohl výskyt tuberkulózy zvýšit a stejný počet lékařů je 

přesvědčený o tom, že BCG vakcinace i nadále zůstane mezi doporučeným 

očkováním. 
 

Závěr: 

Mezi lékaři převažuje spíše souhlasný postoj vůči očkování proti tuberkulóze. 

Dokazují to zejména odpovědi na otázku „Je podle Vás nutné nechat děti 

očkovat?“, na níž kladně odpovědělo 476 lékařů ze 489 dotázaných. 

Respondenti byli optimističtí také v otázce budoucnosti BCG vakcinace. Na 

dotaz „Jaká je podle Vás budoucnost BCG vakcinace?“ s očkováním proti 

tuberkulóze v nějaké formě dobudoucna počítá 418 lékařů, přičemž více než sto 

z nich se domnívá, že se Česká republika k plošné BCG vakcinaci dokonce 

vrátí zpět. 
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