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1. CÍL PRÁCE 

Cílem projektu bylo zmapovat nežádoucí reakce po očkování dětí získané aktivním vyhledáváním 

od praktických lékařů pro děti a dorost v České republice (ČR) a výsledky porovnat s reakcemi 

nahlášenými na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Současně se dotazníková studie 

zaměřila na charakter, frekvenci, závažnost a délku trvání nežádoucích reakcí po očkování dětí. 

Dalším cílem práce bylo zhodnotit vývojový trend odmítání očkování ze strany rodičů a zákonných 

zástupců dětí v našich podmínkách.  
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2. HYPOTÉZY 

S ohledem na charakter studijního dotazníku bylo stanoveno pět hypotéz, které byly následně 

potvrzeny, nebo vyvráceny: 

 Hypotéza první: Počet hlášených reakcí na SÚKL je menší než počet reakcí 

zaznamenaných v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost.  

 Hypotéza druhá: Nežádoucí reakce po očkování u dětí nemají závažný charakter, dlouhé 

trvání ani častou frekvenci.  

 Hypotéza třetí: Nejvyšší výskyt nežádoucích reakcí po očkování u dětí je zaznamenán ve 

věkové skupině 0letých dětí (kojenců) a po očkování živými vakcínami. 

 Hypotéza čtvrtá: Pohlaví nemá stejně jako další sociálně-ekonomické faktory dítěte 

(bydliště, vzdělání rodičů, termín porodu a porodní váha) vliv na výskyt nežádoucích 

reakcí po očkování u dětí.  

 Hypotéza pátá: Počet odmítačů pravidelného očkování ze strany rodičů a zákonných 

zástupců dětí vykazuje vzestupný trend. 
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3. SOUČASNÝ STAV OČKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Očkování neboli aktivní imunizace představuje nejvýznamnější a nejúčinnější formu primární 

prevence vzniku infekčních onemocnění. Přes 80 % dětí na celém světě je očkováno proti 

infekčním nemocem, přičemž je odhadováno, že tímto způsobem je každý rok zabráněno nejméně 

2–3 milionům dětských úmrtí [1]. V ČR zachrání pravidelné očkování 500 lidských životů ročně 

a ochrání před 150 000 případů infekčních onemocnění [2]. Tato skutečnost je přisuzována 

dlouholeté tradici pravidelného očkování v ČR, které bylo zahájeno v roce 1919 vakcinací proti 

pravým neštovicím [3].  

Pravé neštovice byly celosvětově vymýceny v důsledku dodržování plánu očkování [4]. Aktuální 

proočkovanost proti spalničkám v Evropě se pohybuje kolem 95 % [5]. I když celosvětově v roce 

2008 spalničky způsobily úmrtí v 164 000 případech, Světová zdravotnická organizace (WHO) 

věří, že v roce 2020 budou spalničky eliminovány [6]. Eliminace onemocnění, jako jsou spalničky 

a dětská přenosná obrna, je také závislá na očkování, ale odmítači očkování v mnoha zemích 

včetně ČR tyto plány ztěžují [4]. Nízký výskyt nemocí je vnímán jako jistý faktor vedoucí 

k odmítání očkování zejména u mladých rodičů, kteří nemají zkušenosti s těmito onemocněními 

a mají obavy z bezpečnosti vakcín  [4]. Odborníci upozorňují na negativní vlivy alternativních 

přístupů (homeopatie atd.) některých rodičů, kteří zastávají názor, že je lepší onemocnět než bránit 

onemocnění očkováním [7; 8].  

Přes dlouhotrvající existenci očkovacího kalendáře a používání vakcín v rámci pravidelného 

očkování dětí v ČR nebyly dosud komplexně vyhodnoceny nahlášené nežádoucí reakce, jež se 

objevují po aplikaci vakcín. Všechny tyto projevy související i nesouvisející s očkováním jsou 

povinně hlášeny SÚKLu, kde dochází k jejich centralizaci [9]. Bohužel následná zpětná vazba je 

velmi omezená a  zároveň není v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost k dispozici 

srovnání mezi nahlášenými a opravdu zjištěnými nežádoucími reakcemi. Daná skutečnost může 

zkreslovat statistky a diskuse o očkovacím kalendáři.  

Klinická hodnocení vakcín z očkovacího kalendáře dětí procházejí striktním registračním 

procesem zajišťujícím bezpečnost očkovaných dětí. Výsledky z pre- a postregistračních studií jsou 

pozorně sledovány a v případě závažných zjištění může být očkovací kalendář změněn. V roce 

2007 se zahájilo očkování hexavakcínou (vakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, 

onemocnění způsobenému Hib, proti dětské přenosné obrně a virové hepatitidě B;                          
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DTP-HBV-IPV-Hib), která umožnila menší počet aplikací a má bezpečnější profil [10]. Bez 

ohledu na to, zda jsou dodržovány všechny normy, je nutné nejen monitorovat nežádoucí reakce 

po očkování hlášených na SÚKL lékaři a jinými zdravotníky, farmaceutickými společnostmi či 

veřejností, ale je také potřeba sledovat data přímo v ordinacích lékařů pro děti a dorost.  

I když očkovací kalendář má v ČR dlouholetou tradici [11], komplexní studie mapující skutečný 

výskyt nežádoucích reakcí po očkování nebyla dosud publikována. Přestože hlášení závažných 

a neobvyklých reakcí po očkování na SÚKL je povinné zákonem [12], zůstává nadále otázkou, 

jestli je tak vždy svědomitě prováděno. SÚKL uvádí, že hlášeno je pouze přibližně 1 % případů 

nežádoucích reakcí [13]. 

Zároveň by měl být sledován trend odmítání povinného očkování, neboť může mít negativní dopad 

na celou společnost ve smyslu zpožďování eliminace, popřípadě eradikace infekčních 

onemocnění, proti kterým se očkuje, a způsobit zvýšení počtu onemocnění, která jsou pod 

kontrolou právě díky očkování  [14]. Podrobné diskuse s širokou veřejností a odmítači očkování 

na téma očkování, bezpečnost a  přínosy versus rizika jsou nezbytné k udržení dostatečné 

proočkovanosti populace a ke snížení rizik vzniku infekčních onemocnění.  

3.1. Složení a typ vakcín 

Obecně jsou vakcíny složeny z [15; 16]: 

 aktivní složky (antigen), která způsobuje tvorbu protilátek poskytující imunitu proti 

určitému onemocnění; 

 adjuvancií (aluminové soli, emulze, liposomy a jejich kombinace, dále testované 

polysacharidy jako saponiny, chitosan a další, Toll like receptor (TLR) agonisty, cytokiny, 

nanočástice a jejich kombinace), které zlepšují efektivitu vakcín a stimulují imunogenicitu;  

 prezervativů (fenol, fenoxyetanol a thiomersal) zabraňující bakteriální a plísňové 

kontaminaci;  

 stabilizátorů (cukry, aminokyseliny, želatina a humánní sérový albumin) stabilizující 

očkovací látky, i když jsou vystavovány teplu, světlu, kyselosti či vlhkosti, a prodlužující 

jejich skladování;  

 inaktivátorů (formaldehyd, β-propiolakton a glutaraldehyd) inaktivující škodlivé efekty 

bakteriálních toxinů nebo replikace infekčních virů bez likvidace jejich antigenity;  
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 antibiotik (neomycin, streptomycin, polymyxin B, gentamycin, chlortetracyklin 

a amfotericin B) předcházející růstu bakterií během výroby a skladování vakcíny;  

 diluentů jakožto suspendujících tekutin (sterilní voda, roztok a tekutiny obsahující 

proteiny); 

 jiných složek z kulturního média použitých k růstu virů či bakterií ve vakcíně během 

výrobního procesu. 

Aktivní složka vakcíny, známá jako antigen, je modifikovaná složka viru, bakterie nebo toxinu 

nebo jeho části způsobující onemocnění, proti kterému vakcína imunizuje. Antigen se liší od své 

originální podoby tím, že nevyvolává onemocnění, ale vytváří imunitní odpověď [17]. Podle typu 

aktivní složky a její odlišnosti od původní formy jsou vakcíny děleny do následujících 

kategorií  [Tabulka  1;  18;  19;  20; 21; 22]:  

 živé oslabené vakcíny obsahující viry nebo bakterie, které jsou zpracované nebo oslabené 

v takové formě, že indukují imunitní odpověď, aniž by způsobovaly závažné onemocnění. 

Výhodou je, že pouze jedna nebo dvě dávky živých vakcín stačí k navození silné imunitní 

odpovědi a imunity trvající celý život. Jedinci s komprimovanou imunitou (pacienti 

s lidským imunodeficitním virem, HIV, nebo pacienti procházející chemoterapií) však 

nemusí adekvátně odpovídat na oslabené antigeny a neměli by být těmito vakcínami 

očkováni. Existuje zde také malá šance, že se oslabené patogeny mohou navrátit ke své 

patogenní formě a způsobit onemocnění, proti kterému mají chránit.  

 inaktivované vakcíny jsou připravované z  mikroorganismů způsobujících onemocnění, 

které jsou zničeny chemicky formaldehydem, teplem nebo radiací, čímž nejsou schopny 

reprodukce a ztrácejí svůj předpoklad infekčnosti. Imunitní systém člověka pak rozpoznává 

modifikované organismy nebo jejich části a produkuje imunitní odpověď. Nevýhodou je 

nutnost přeočkovávání k dosažení silné dlouhodobé imunitní odpovědi.  

 subjednotkové vakcíny se skládají z částí virů nebo bakterií nazývaných epitopy, což jsou 

specifické části antigenu, které protilátky nebo T buňky rozeznávají, vážou se na ně 

a vyvolávají imunitní odpověď. Subjednotkové vakcíny obsahují 1 až 20 či více antigenů, 

přičemž ne všechny části jsou z mikrobů, takže pravděpodobnost nežádoucí reakce je 

nízká. Subjednotkové vakcíny jsou vyráběny v laboratoři růstem mikrobů, jejich 
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chemickým štěpením na části antigenů či výrobou antigenů z mikrobů pomocí 

rekombinantní technologie. Konjugované subjednotkové vakcíny obsahují polysacharid 

vázaný na proteinový nosič. 

 toxoidní vakcíny zahrnují bakteriemi produkovaný toxin, který je inaktivovaný formalinem 

či formaldehydem. Takovýto deaktivovaný toxin se nazývá toxoid a poskytuje imunitní 

odpověď. Toxoidní vakcíny jsou stabilní a nezpůsobují onemocnění, proti kterému slouží 

jako prevence. Většinou potřebují toxoidní vakcíny adjuvancium a několik dávek 

k dosažení dostatečné imunitní odpovědi.  

 DNA (deoxyribonukleová kyselina) vakcíny jsou stále v experimentálním vývoji, nicméně 

geny pro mikrobiální antigeny mají být vnášeny do buněk, které vylučují antigeny 

(protilátková odpověď) prezentující na svém povrchu (buněčná odpověď). DNA vakcíny 

by neměly způsobovat onemocnění, protože neobsahují celého mikroba, ale pouze kopie 

jeho několika genů.  

 rekombinantní vektorové vakcíny používající oslabené viry nebo bakterie jakožto vektory, 

nosiče uvádějící DNA jiných mikroorganismů do buňky jsou také v klinickém vývoji. 
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Tabulka 1: Typy vakcín, příklady jejich cílových nemocí a příprava 

Typ vakcíny Cílené onemocnění vakcíny Příprava vakcíny 

Živá oslabená Spalničky, příušnice, 

zarděnky, rotavirové infekce, 

plané neštovice, pásový opar  

Čištěný, oslabený virus rostoucí v tkáňové 

buněčné kultuře  

Žlutá zimnice, chřipka  Čištěný, oslabený virus rostoucí ve 

vejcích  

Tuberkulóza Mycobacterium bovis (BCG) rostoucí v 

médiu 

Inaktivovaná Dětská přenosná obrna, 

virová hepatitida A, 

japonská encefalitida 

Inaktivovaný virus rostoucí v tkáňové 

buněčné kultuře 

Chřipka, zarděnky, klíšťová 

encefalitida 

Inaktivovaný virus rostoucí ve vejcích 

Dávivý kašel Inaktivovaná celobuněčná Bordettela 

pertussis rostoucí v médiu 

Polysacharidová 

nebo proteinová 

subjednotková  

Pneumokokové infekce Polysacharidy ze Streptococcus 

pneumonia kmenů rostoucí v médiu 

Meningokokové infekce Polysacharidy z Neisseria meningitidis 

kmenů rostoucí v médiu 

Tyfus Polysacharidy z Typhodi Vi capsular 

kmenů rostoucí v médiu 

Dávivý kašel Acelulární extrakt z B. pertussis rostoucí 

v médiu 

Rekombinantní 

subjednotková 

Virová hepatitida B Purifikovaný rekombinantní HBsAg virus 

podobných částic (VLP) produkovaný  

v tkáňové buněčné kultuře 

(Saccharomyces cerevisiae) 

Infekce proti lidskému 

papillomaviru (HPV) 

Neinfekční VLP z rekombinantního HPV 

proteinu rostoucí v médiu 

Konjugovaná 

subjednotková 

Infekce vyvolané 

Haemophilus influenzae b 

(Hib) 

Polysacharidy z Haemophilus influenza 

chemicky konjugované do proteinového 

nosiče 

Toxoidní Záškrt Inaktivovaný toxin z Corynebacterium 

diphteriae rostoucí v médiu 

Tetanus Inaktivovaný toxin z Clostridium tetani 

rostoucí v médiu 

DNA Leishmaniasis* Malé části DNA (plasmidy) rostoucí  

v bakterii (E.coli) 

Rekombinantní 

vektorová 

HIV* Bakterie nebo virus se sekvencemi DNA/ 

RNA rostoucími v médiu 

*ve stádiu klinického výzkumu 
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3.2. Organizace očkování v České republice  

V současné době se v ČR očkuje podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví [24], 

vyhlášky 299/2010 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, kterou se mění vyhláška 537/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů [25], dále podle zákona 369/2011 Sb., kterým se mění zákon 

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění [26] a podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotnických 

službách a podmínkách jejich poskytování [27].   

Očkování je plánováno a kontrolováno pracovníky orgánu ochrany veřejného zdraví Ministerstva 

zdravotnictví ČR a v případě očkování na žádost je prováděno převážně praktickými lékaři, 

pediatry a pracovníky zdravotnických ústavů [23]. Rozlišujeme 5 druhů očkování [23; 25]:  

 Pravidelné očkování osob, které jsou v jiném riziku nákazy než profesionálním. Jedná se 

především o očkování dětí, očkování proti tetanu u dospělých a očkování osob v ústavech 

sociální péče. 

 Zvláštní očkování osob, které jsou při své pracovní činnosti vystaveny zvýšenému 

nebezpečí nákazy. 

 Mimořádné očkování v případě mimořádné epidemiologické situace. 

 Očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách u bezprostředně ohrožených osob 

a před některými léčebnými výkony. 

 Očkování na žádost osob včetně očkování osob před cestami do zahraničí. 

Správná technika parenterální aplikace vakcín zahrnuje aseptické prostředí, sterilní stříkačku 

a sterilní jehlu. Mezi jednotlivými očkováními by měly být dodrženy odstupy v délce minimálně 

2 týdny po neživé vakcíně, 4 týdny po živé vakcíně a 12 týdnů po očkování proti tuberkulóze po 

zhojení prvotní reakce. Ve výjimečné, neodkladné situaci lze interval očkování zkrátit [25].  

Pravidelné očkování, zvláštní očkování, mimořádné očkování a očkování v případě úrazů, 

poranění, nehojících se ran a před některými léčebnými výkony jsou hrazeny z veřejného 

zdravotního pojištění, zatímco očkování na žádost je placené [26].  

3.2.1. Pravidelné očkování 

Vakcíny jsou aplikovány v různém počtu dávek. Pravidelné očkování je povinné a patří sem 

zejména očkování základní, očkování v indikovaných případech a ostatní očkování.  
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Mezi pravidelná povinná očkování patří očkování: proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému 

kašli, onemocnění způsobenému Hib, proti dětské přenosné obrně a virové hepatitidě B, 

spalničkám, příušnicím a zarděnkám, proti chřipce, pneumokokovým infekcím a proti virové 

hepatitidě B, přičemž celoplošně jsou děti očkovány čtyřmi druhy vakcín [Tabulka 2; 25; 26].  

Přeočkování proti tetanu se aplikuje mezi 14. až 15. rokem v případě, že dítě nebylo očkováno ve 

věku 10 až 11 let podle nového očkovacího kalendáře platného od 1. 11. 2010 (jinak se 

přeočkování aplikuje mezi 25. až 26. rokem věku) [25]. Stejně tak v případě, že dítě nebylo podle 

nového očkovacího kalendáře platného od 1. 11. 2010 očkováno vakcínou Infanrix Hexa, tedy 

u dětí narozených před 1.  10.  2000, probíhá očkování proti virové hepatitidě B mezi 12. až 

13. rokem života dítěte ve třech dávkách ve schématu 0, 1 a 6 měsíců [25]. 

Další druhy očkování jsou povinné u dětí v indikovaných případech: proti virové hepatitidě B, 

proti tuberkulóze (TBC) a proti pneumokokovým infekcím (PCV) [Tabulka 3; 25].  

Indikace očkování proti tuberkulóze jsou: 

 jeden nebo oba z rodičů dítěte, sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, 

měl/má aktivní tuberkulózu,  

 jeden nebo oba z rodičů dítěte, sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž dítě žije, se 

narodil nebo pobývá/pobýval více než 3 měsíce v zemi s vyšším výskytem tuberkulózy 

u více než 40 případů na 1 000 000 obyvatel, 

 dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou, 

 anamnestické údaje dítěte. 

Aplikace pneumokokové vakcíny je indikována v těchto případech: 

 u primárních defektů imunity s klinickým projevem poruchy tvorby imunoglobulinů, 

T  lymfocytů, fagocytózy a komplementu, 

 u závažné sekundární imunodeficity jako jsou hemato-onkologická a onkologická 

onemocnění po chemoterapii, transplantaci orgánů nebo HIV, 

 u funkční i anatomické asplenie u dětí před dovršením druhého roku věku, 

 po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, 

 u chronického plicního onemocnění, zejména u vrozených vad a poruch respiračního 

traktu, u  bronchopulmonální dysplazie,   
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 u recidivující otitidy v rozsahu čtyř a více ataků za rok, 

 u pacientů s kochleárními implantáty a likvoreou, 

 u pacientů po prodělaných bakteriálních meningitidách a septikémiích. 

Očkování proti virové hepatitidě B se indikuje:  

 dětem narozeným matkám HBsAg pozitivním. 

Mezi ostatní pravidelná očkování patří očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám u osob 

v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory, dále v domovech pro osoby 

zdravotně postižené a v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto osoby trpí chronickým 

nespecifickým onemocněním dýchacích cest nebo chronickým onemocněním srdce, cév nebo 

ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem [25; 26]. Ostatní pravidelné očkování proti virové 

hepatitidě B se provádí u osob rizikově exponovaným biologickému materiálu, u osob zařazených 

do pravidelných dialyzačních programů a osob nově přijatých do domovů pro osoby se zdravotním 

postižením nebo do domovů se zvláštním režimem [25]. 

3.2.2. Zvláštní očkování 

Zvláštní očkování proti virové hepatitidě A, virové hepatitidě B a vzteklině se využívá u osob 

pracujících v místech s vyšším výskytem rizika vzniku daných infekčních onemocnění 

[Tabulka 4; 25]. Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B se provede u studentů lékařských 

fakult a jiných zdravotnických oborů a zaměstnanců chirurgických oborů, oddělení 

hemodialyzačních, infekčních a interních, jednotek intenzívní péče, léčeben dlouhodobě 

nemocných, laboratoří, transfúzních stanic, domovů důchodců a pracovišť záchranné služby [25]. 

Vakcínou proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B se očkují zaměstnanci základních složek 

integrovaného záchranného systému [25]. Očkovací látka proti vzteklině se aplikuje u osob 

v laboratořích s vyšším rizikem vztekliny [25].  

3.2.3. Mimořádné očkování 

Mimořádné očkování je vyhlašováno hlavním hygienikem jako očkování fyzických osob 

k prevenci infekcí v mimořádných situacích [25]. 
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3.2.4. Očkování v případě úrazů, poranění, nehojících se ran a před některými   

léčebnými výkony  

Očkování proti tetanu se provádí při úrazech, poraněních, u nehojících se ran, v předoperační 

přípravě, zejména před operacemi konečníku a tlustého střeva [25]. Vakcinace proti vzteklině 

přichází v úvahu v případě pokousání nebo poranění zvířetem podezřelým z nákazy 

vzteklinou [25]. 

3.2.5. Očkování na žádost 

Mezi očkování na žádost patří jakékoliv další očkování proti infekcím, na které existuje očkovací 

látka registrovaná v ČR [25]. Kromě očkování do zahraničí lze do skupiny očkování na žádost 

zařadit další doporučené nepovinné očkování proti rotavirovým infekcím; proti papilomavirovým 

infekcím; proti meningokokovým infekcím; proti klíšťové encefalitidě; proti virové hepatitidě A; 

proti virové hepatitidě A + B; proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím 

(MMRV) nebo proti planým neštovicím samotným; proti tetanu jako přeočkování; proti chřipce; 

a proti vzteklině [Tabulka 5]. Do doporučeného očkování patří také očkování proti tuberkulóze 

a pneumokokovým onemocněním mimo indikace uvedené v Tabulce 3.  

Farmaceutická společnost GlaxoSmithKline zaujímá téměř polovinu (45,7 %) českého trhu 

dostupných očkovacích látek pro děti a dorost a je následována firmou Sanofi s téměř třetinovým 

podílem (28,6 %). Další společnosti Abbott, Merck, Statens Serum Institute, Baxter, Pfizer 

a Novartis jsou výrobci jedné, dvou či maximálně tří vakcín (2,9 %, 5,7 % nebo 8,6 %) 

[Graf 1; 28; 29]. 

Výčet konkrétních vakcín dostupných v ČR konkrétních držitelů registračního rozhodnutí uvádí 

Tabulka 6 [28; 29]. 

Souhrn pravidelného očkování, pravidelného očkování v indikovaných případech a doporučeného 

očkování u dětí do 15 let věku spolu s dostupnými očkovacími látkami v ČR je znázorněn 

v Tabulce 7 [28; 29; 30]. 
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Tabulka 2: Pravidelné očkování v chronologickém pořadí dle věku dítěte 

Onemocnění Počet dávek  Věk  

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, 

dětská přenosná obrna, 

onemocnění způsobené Hib a 

virová hepatitida B  3 dávky + přeočkování 

od 9. týdne s minimálně měsíčním 

intervalem a přeočkování 6 měsíců po 

poslední dávce do 18 měsíců věku 

dítěte 

Spalničky, příušnice a 

zarděnky (MMR) 2 dávky 

v 15. měsíci života a přeočkování za 6 

až 10 měsíců 

Záškrt, tetanus a dávivý kašel 

(DTP) Přeočkování 

mezi 5. až 6. rokem života 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel a 

dětská přenosná obrna      

(DTP-IPV) Přeočkování 

 

mezi 10. až 11. rokem života 

Tabulka 3: Pravidelné očkování v indikovaných případech v chronologickém pořadí dle věku 

dítěte 

Onemocnění Počet dávek  Věk  

Virová hepatitida B  1 až 4 dávky 

od 12 do 24 hodin po narození ve 

schématech 0 (děti HbsAg pozitivních 

matek), dále 0, 6 nebo 0, 1, 6 nebo 0, 1, 

2, 12 měsíců 

Tuberkulóza 1 dávka 

v 1. měsíci (nejdříve 4 dny po 

narození); povinnost předchozího 

tuberkulinového testu od 6 týdnů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumokokové infekce  

3, 2 nebo 1 dávka + 

přeočkování (dle věku 

a typu vakcíny) 

Prevenar 13 a Synflorix: od 2. měsíce 3 

dávky nebo od 7. měsíce 2 dávky  

s minimálně 1měsíčním intervalem  

a přeočkování 6 měsíců po poslední 

dávce do dvou let věku dítěte;  

od 1 roku 2 dávky s minimálně 

2měsíčním intervalem;  

od 2 let do 5 let 1 (Prevenar 13) dávka 

nebo 2 (Synflorix) dávky s minimálně 

2měsíčním intervalem 

Pneumo 23: od 2 let 1 dávka 

Tabulka 4: Zvláštní očkování 

Onemocnění Počet dávek  

Virová hepatitida B 3 až 4 dávky v intervalu 0, 1, 6 nebo 0, 1, 2, 12 měsíců 

Virová hepatitida A + B 3 dávky v intervalu 0, 1 a 6 měsíců 

Vzteklina počet dávek záleží na situaci a pre nebo post expozičním užití 
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Tabulka 5: Ostatní doporučené očkování v chronologickém pořadí dle věku 

Onemocnění Počet dávek  Věk  

Rotavirové infekce 

2 dávky (Rotarix) nebo 3 

dávky (Rotateq) 

od 6 týdnů věku s 4týdenním intervalem mezi 

dávkami  

Záškrt, tetanus, 

dávivý kašel a 

onemocnění 

způsobené Hib 3 dávky 

 

 

od 9. týdne v intervalu 3, 4, 6 nebo 2, 4, 5 

měsíců a přeočkování ve 2. roce věku dítěte  

Dětská přenosná 

obrna 3 dávky + přeočkování 

od 9. týdne s minimálně 1měsíčním 

intervalem a přeočkování 12 měsíců po 

poslední dávce do 2 let věku dítěte; další 

přeočkování po 5 letech u dětí a po 10 letech 

u dospělých 

Meningokokové 

infekce 

2 dávky (Menjugate and 

Neisvac C) 

1 dávka + přeočkování 

(Meningococcal 

Polysacharide A+C);  

od 2 do 12 měsíců 2 dávky s 2měsíčním 

intervalem, od 12. měsíce pouze 1 dávka 

(Menjugate and Neisvac) 

od 2 let 1 dávka; přeočkování každé 2–4 roky 

(Meningococcal Polysacharide A+C);  

Vzteklina 

počet dávek záleží na 

situaci a pre nebo post 

expozičním užití 

 

 

od 2 měsíců 

Plané neštovice 2 dávky od 9 měsíců s minimálním intervalem 6 týdnů 

Spalničky, příušnice, 

zarděnky a plané 

neštovice 2 dávky 

od 11 měsíců do 12 let s 6týdenním až 

3měsíčním intervalem 

Virová hepatitida A 1 dávka + přeočkování 

od 1 roku a přeočkování minimálně 6 měsíců 

po dávce  

Virová hepatitida A + 

B 3 dávky 

 

od 1 roku v intervalu 0, 1 a 6 měsíců 

Klíšťová encefalitida 3 dávky + přeočkování 

od 1 roku v intervalu 0, 1 až 3, 6 až 15 měsíců, 

přeočkování každé 3 až 5 let 

Chřipka 1 dávka na jeden rok 

 

od 6 měsíců 

Infekce proti 

lidskému 

papillomaviru 3 dávky 

mezi 13. až 14. rokem života nebo později v 

rozmezí 0, 1 a 6 měsíců (Cervarix) nebo 0, 2 

a 6 měsíců (Silgard) 

Tetanus přeočkování  

mezi 14. až 15. rokem života v případě 

očkování dle předchozího očkovacího 

kalendáře; jinak mezi 25. až 26. rokem života 

a dále každých 10 až 15 let nebo při úrazech, 

poraněních, nehojících se ranách,  

v předoperační přípravě 
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Graf 1: Rozdělení držitelů registračního rozhodnutí na trhu ve vakcínách pro očkování dětí 
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Tabulka 6: Vakcíny dostupné v ČR seřazeny abecedně dle onemocnění [28; 29] 

Onemocnění Vakcína 

Dětská přenosná obrna  Imovax Polio (Sanofi) 

Virová hepatitida A Avaxim (Sanofi); Havrix (GlaxoSmithKline) 

Virová hepatitida B 

Engerix B (GlaxoSmithKline); Fendrix 

(GlaxoSmithKline) 

Virová hepatitida A + B Twinrix (GlaxoSmithKline) 

Chřipka Idflu (Sanofi); Influvac (Abbott); Vaxigrip (Sanofi) 

Klíšťová encefalitida Encepur (Novartis); FSME (Baxter) 

Meningokokové infekce 

Meningococcal Polysacharide A+C (Sanofi); 

Menjugate (Novartis); Neisvac  C (Baxter); Menveo 

(Novartis); Nimenrix (GlaxoSmithKline) 

Infekce proti lidskému papillomaviru Cervarix (GlaxoSmithKline); Silgard (Merck) 

Plané neštovice  Varilrix (GlaxoSmithKline) 

Pneumokokové infekce 
Pneumo 23 (Sanofi); Prevenar 13 (Pfizer); Synflorix 

(GlaxoSmith Kline) 

Rotavirové infekce Rotarix (GlaxoSmithKline); Rotateq (Sanofi) 

Spalničky, příušnice a zarděnky Priorix (GlaxoSmithKline) 

Spalničky, příušnice, zarděnky a plané 

neštovice Priorix Tetra (GlaxoSmithKline) 

Tuberkulóza BCG SSI (Statens Serum Institute) 

Tetanus Tetavax (Sanofi) 

Vzteklina Verorab (Sanofi) 

Záškrt, tetanus a dávivý kašel 
Adacel (Sanofi); Boostrix (GlaxoSmithKline); Infanrix 

(GlaxoSmithKline) 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel a onemocnění 

způsobené Hib Infanrix Hib (GlaxoSmithKline) 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel a dětská 

přenosná obrna Boostrix Polio (GlaxoSmithKline) 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská 

přenosná obrna, onemocnění způsobené Hib 

a virová hepatitida B Infanrix Hexa (GlaxoSmithKline) 
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Tabulka 7: Pravidelné očkování, pravidelné očkování v indikovaných případech a doporučené očkování chronologicky podle věku do 15 let 

 

Věk dítěte Pravidelné očkování Pravidelné očkování v indikovaných případech  Doporučené očkování 

Onemocnění Očkování Onemocnění Očkování Onemocnění Očkování 
Do 24 hodin 

po narození 

  Virová hepatitida B  Engerix B (pouze u novorozenců 

HbsAg pozitivních matek a 

pokračováno očkováním Infanrix 

Hexa) 

  

Od 4. dne do 

6. týdne 

  Tuberkulóza BCG (v případě negativního 

tuberkulinového testu je druhá 

dávka aplikována 3 až 4 měsíce po 

první dávce a třetí dávka je 

očkována ve věku 11 až 12 let 

dítěte) 

Tuberkulóza BCG (v případě negativního 

tuberkulinového testu je druhá 

dávka aplikována 3 až 4 měsíce po 

první dávce a třetí dávka je 

očkována ve věku 11 až 12 let 

dítěte) 

Od 6. týdne     Rotavirové infekce Rotarix, Rotateq  

(1. dávka) 

Od 9. týdne 

(2. měsíc) 

Záškrt, tetanus, dávivý 

kašel, dětská přenosná 

obrna, onemocnění 

způsobené Hib, virová 

hepatitida B  

Infanrix Hexa  

(1. dávka) 

Pneumokokové infekce Prevenar 13, Synflorix (1. dávka) Pneumokokové infekce Prevenar 13, Synflorix (1. dávka) 

     Rotavirové infekce Rotarix, Rotateq  

(2. dávka s 1měsíčním intervalem 

po 1. dávce) 

     Meningokokové infekce Menjugate, Neisvac (2 dávky s 

2měsíčním intervalem do 1 roku 

věku dítěte; poté 1 dávka) 

3. měsíc Záškrt, tetanus, dávivý 

kašel, dětská přenosná 

obrna, onemocnění 

způsobené Hib, virová 

hepatitida B 

Infanrix Hexa  

(2. dávka s 1měsíčním 

intervalem po 1. dávce) 

Pneumokokové infekce Prevenar 13, Synflorix (2. dávka s 

1měsíčním intervalem po 1. dávce) 

Pneumokokové infekce Prevenar 13, Synflorix (2. dávka s 

1měsíčním intervalem po 1. dávce) 

     Rotavirové infekce Rotarix, Rotateq  

(3. dávka s 1měsíčním intervalem 

po 2. dávce) 

4. měsíc Záškrt, tetanus, dávivý 

kašel, dětská přenosná 

obrna, onemocnění 

způsobené Hib, virová 

hepatitida B 

Infanrix Hexa  

(3. dávka s 1měsíčním 

intervalem po 2. dávce) 

Pneumokokové infekce Prevenar 13, Synflorix (3. dávka s 

1měsíčním intervalem po 2. dávce) 

Pneumokokové infekce Prevenar 13, Synflorix (3. dávka s 

1měsíčním intervalem po 2. dávce) 
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12. měsíc     Virová hepatitida A  Havrix (1 dávka a přeočkování v 

rozmezí 6 měsíců až 5 let po 1. 

dávce) 

     Virová hepatitida A + B Twinrix (3 dávky v 0, 1 a 6 

měsících) 

     Meningoencefalitida FSME, Encepur (3 dávky v 0, 1 až 

3, 6 až 15 měsíci a přeočkování 

každé 3 až 5 let) 

11. – 15. 

měsíc 

  Pneumokokové infekce Prevenar 13, Synflorix 

(přeočkování) 

Pneumokokové infekce Prevenar 13, Synflorix 

(přeočkování) 

15. měsíc Spalničky, příušnice a 

zarděnky 

Priorix 

(1. dávka) 

  Spalničky, příušnice, 

zarděnky a plané 

neštovice 

Priorix tetra  

(1. dávka) 

Do 18. měsíce Záškrt, tetanus, dávivý 

kašel, dětská přenosná 

obrna, onemocnění 

způsobené Hib, virová 

hepatitida B 

Infanrix Hexa 

(4. dávka) 

    

21. – 25. 

měsíc 

Spalničky, příušnice a 

zarděnky 

Priorix 

(2. dávka s 6 – 10měsíčním 

intervalem po 1. dávce) 

  Spalničky, příušnice, 

zarděnky a plané 

neštovice 

Priorix tetra  

(2. dávka) 

Od 2. roku     Meningokokové infekce Meningococcal polysacharide 

vaccine 

(1 dávka přeočkování po 2 až 4 

letech) 

5. – 6. rok Záškrt, tetanus, dávivý 

kašel 

Infanrix  

(přeočkování) 

    

10. – 11. rok Záškrt, tetanus, dávivý 

kašel, dětská přenosná 

obrna 

Boostrix Polio  

(přeočkování) 

    

12. – 13. rok   Virová hepatitida B (pro 

děti neočkované 

vakcínou Infanrix Hexa) 

Engerix B (3 dávky v 0, 1 a 6 

měsíci nebo 0, 1, 2, a 12 měsíci) 

  

13. – 14. rok     Infekce proti lidskému 

papillomaviru 

Cervarix, Silgard  

(3 dávky v 0, 1 and 6 měsíci – 

Cervarix nebo 0, 2 and 6 měsíci - 

Silgard) 

14. – 15. rok   Tetanus (pro děti 

neočkované mezi 10. až 

11. rokem života) 

Tetavax  

(přeočkování) 

Záškrt, tetanus, dávivý 

kašel 

Boostrix, Adacel (přeočkování) 
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3.3. Reakce po očkování 

Nežádoucí reakce po očkování jsou primárně rozlišovány na lokální (erytém, edém, bolest) nebo 

systémové (horečka, exantém, alergické reakce) [Tabulka 8; 31]. Nežádoucí reakce po očkování 

mohou být dále dle časového odstupu od podání vakcíny akutní (časné), objevující se během 

několika minut po aplikaci vakcíny (např. anafylaktický šok), nebo pozdní, začínající několik 

hodin až 28 dní po aplikaci dávky [32]. Velmi pozdní reakce se objevují velmi vzácně víc než 

28 dní po očkování (např. encefalitida, trombocytopenie, lymfadenitis) [32]. Dle klinické 

významnosti nežádoucí reakce jsou děleny do dvou skupin [33, 34]:  

 fyziologické nežádoucí reakce jako běžné a očekávané, neboť jsou považovány za 

přirozenou reakci imunitního systému na antigen vakcíny. Délka těchto reakcí je velmi 

krátká. Reakce se často projevují zvýšenou teplotou, případně exantémem nebo myalgií. 

Vzhledem k tomu, že fyziologické reakce jsou považovány za přirozené, většina dětských 

lékařů pro děti a dorost takové reakce na SÚKL nehlásí.    

 nefyziologické nežádoucí reakce se uvádějí jako hyperreakce, které jsou nezvyklé, 

neočekávané a vážnější než fyziologické reakce. Tyto reakce se často objevují u pacientů 

s alergií na vakcínovou složku nebo u imunokompromitovaných či jinak nemocných 

jedinců. Nefyziologické reakce musí být hlášeny na SÚKL, následovat by měla další 

vyšetření, která by měla vést ke zjištění jejich příčin. Nejzávažnější, ale velmi vzácné jsou 

reakce vyžadující hospitalizaci kvůli alergickému (anafylaxe) či neurologickému 

(encefalopatie, encefalitida, neuritida) charakteru nebo s následkem úmrtí.   

Počet alergických reakcí po očkování se pohybuje v rozmezí 1 na 500 000 až 1 000 000 podaných 

dávek očkovacích látek [35]. Děti, které jsou alergické na želatinu, vejce či jiné složky vakcín 

(např. latex), mají individuální plán očkování, nicméně většina z nich je očkována ve stejném 

rozsahu jako děti bez alergií [36; 37]. Neexistuje však žádný důkaz, že by očkování způsobovalo 

alergie [36]. Brazilský národní program vysledoval z aplikací vakcíny proti dětské přenosné obrně 

pouze jednu hypotonickou příhodu z 1744 podaných dávek, jeden případ křečí z 5231 podaných 

dávek a žádný výskyt apnoe [38]. Studie provedená ve Spojených státech amerických (USA) 

potvrdila, že očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám či spalničkám, příušnicím, 

zarděnkám a planým neštovicím je nejbezpečnější do 15. měsíce věku dětí, neboť posléze se 

zvyšuje riziko křečí až na dvojnásobek [39]. Anafylaxe je vzácná reakce vyskytující se po 
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30  minutách očkování i déle [40], a to méně než 1 na 1 500 000 podaných dávek vakcín [35]. 

Konkrétně australský program zaznamenal v letech 2007 až 2013 pouze 0,36 případů 

anafylaktického šoku na 100  000 podaných dávek vakcín proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli 

a 1,25 případů anafylaxe na 100  000 podaných dávek vakcín proti spalničkám, příušnicím 

a zarděnkám [40]. Autoimunitní onemocnění se objevují velmi zřídka (u méně než 1 % pacientů) 

a je doporučováno, aby byla tato bezpečnostní data sbírána nejméně 6 měsíců až jeden rok po 

očkování. Vhodná analýza dat by pak měla spolehlivě potvrdit či vyvrátit kauzální příčinu 

s očkováním [41].  

Tabulka 8: Základní klasifikace nežádoucích reakcí po očkování 

Reakce Lokální Systémové 

Mírné Erytém 1 – 3 cm Teplota do 37,5 °C 

Střední Erytém 3 – 5 cm; infiltrát Teplota 37,5 °C až 38,5 °C; neklid 

Silné Erytém větší než 5 cm; infiltrát 

Teplota vyšší než 38,5 °C; zvracení; 

další 

Těžké  Erytém větší než 5 cm; infiltrát Anafylaktický šok; encefalitida; další 

Zdroj: www.vakciny.net 

3.4. Programy na sledování nežádoucích reakcí po očkování 

Programy na sledování nežádoucích reakcí po očkování mají za cíl hodnotit nežádoucí reakce po 

očkování nezjištěné ve studiích, jejich rizikové faktory a potenciální znaky [42]. Dalším cílem 

těchto systémů je upozorňovat veřejnost na nežádoucí reakce po očkování a navrhovat změny 

v očkovacích programech [42]. Jeden z nejúspěšnějších programů vznikl v roce 1998 v Brazílii 

[42]. Pasivní programy, které jsou založeny na dobrovolných hlášeních zdravotníků a pacientů, 

vykazují podhlášení nežádoucích reakcí po očkování [42; 43]. Proto je důležité využívat aktivní 

programy, které používají elektronickou zdravotnickou dokumentaci pacientů napojenou na 

systém [42; 44]. U aktivních programů se tvrdí, že na rozdíl od pasivních programů by měly 

sledovat více reakcí včetně nezávažných a malých [45] a zásadní reakce by neměly být opomíjeny.  

V USA se spontánní očkovací systém na sledování nežádoucích reakcí nazývá VAERS (Vaccine 

adverse event reporting system) a je spravován Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers 

for Disease Control and Prevention, DC) a Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (U. S. Food and 
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Drug Administration, FDA). V letech 2006 až 2010 systém obdržel každoročně kolem 

28 000 hlášení o nežádoucích reakcích po očkování z celkem 220 miliónů podaných dávek vakcín, 

přičemž 0,6 % nežádoucích reakcí mělo za následek úmrtí, 7,7 % bylo závažnými nežádoucími 

reakcemi a 91,7 % reakcí mělo charakter nezávažný [46]. Během tohoto období bylo 37 % hlášení 

předáno poskytovateli očkování, 27 % hlášení bylo poskytnuto výrobci očkovacích látek, 

10 % nežádoucích reakcí bylo nahlášeno rodiči dětí a zbylých 26 % hlášení bylo získáno jinými 

zdroji [46]. 

I když to vypadá, že systémem zaznamenávajícím hlášení nežádoucích reakcí je monitoring 

výskytu nežádoucích reakcí vyřešen, neustálá osvěta široké veřejnosti o programu je nutná. 

Z nedávné studie provedené v USA vyplynulo, že je potřeba vzdělávat zdravotníky, neboť pouze 

71 % z 2919 zdravotnických pracovníků mělo povědomí o požadavku hlásit nežádoucí reakce po 

očkování do  VAERS systému, třetina si nebyla jista požadavky a jenom 17 % zdravotníků 

přiznalo, že někdy nežádoucí reakci do systému hlásili [47]. Dle britské regulační autority 

95 % nežádoucích reakcí není do systému hlášeno, a to i přes nařízení nežádoucí reakce hlásit [48]. 

V Evropě není situace požadující školení zdravotníků jiná, jak dokládá studie provedená ve 

26 členských státech Evropské unie v letech 2003 až 2005 [49]. I když 85 % zemí sbírá a analyzuje 

data ze systémů sledujících nežádoucí reakce po očkování, jejich propojení a použití je velmi 

limitující [49]. Elektronické očkovací registry existují v 11 evropských zemích, přičemž někde 

mají do systémů kromě zdravotníků přístup i rodiče očkovaných dětí. ČR bohužel nemá a zatím 

neplánuje zřídit vakcinační registr [50], přičemž očkovací registry by kromě sledování 

nežádoucích reakcí po očkování v terénu mohly také sledovat počet neočkovaných dětí [51] či 

počet odmítačů očkování.  

3.5. Odmítání a oddalování očkování 

Zdálo by se, že odmítání očkování je problém současné doby, ale první známky odmítání očkování 

se začaly objevovat už v roce 1800, kdy se rodičům dětí nelíbil invazivní způsob aplikace vakcíny 

Edwarda Jennera proti pravým neštovicím. Očkování bylo uzákoněno v roce 1895 [52].  

Jako důvod odmítání vakcinace uvádějí rodiče neočkovaných dětí nejčastěji nedůvěru v očkování, 

strach z komponentů vakcín, obavy z nežádoucích reakcí, víru v nízké riziko nákazy nebo vlastní 

životní styl [53]. Jiné studie uvádějí i další faktory, které ovlivňují rodiče v rozhodování, zda své 
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děti očkovat. Jsou to alternativní způsob životního stylu, strach z nežádoucích reakcí po očkování, 

nedůvěra v účinnost očkování, předchozí negativní zkušenost s nežádoucí reakcí po očkování [54] 

či dokonce obavu s autismu [55]. Zahraniční studie provedená v USA zjistila, že téměř polovina 

(43 %) dotazovaných rodičů dětí s autismem nepokračují v očkování svého dítěte či nechávají 

změnit očkovací schéma svých dětí, protože věří, že očkování způsobuje autismus [56]. Autismus 

jakožto porucha chování, sociální interakce a komunikace byl poprvé popsán psychiatry Leo 

Kennerem v roce 1943 a Hans Asperagem v roce 1944. V současnosti je tímto onemocněním 

diagnostikováno 1 % celosvětové populace [57]. Přestože odborná společnost nepovažuje 

prokazatelnou souvislost mezi autismem a  očkováním, čas od času se o vztahu hliníku 

v očkovacích látkách a autismu uvažuje v odborných publikacích [58], a to i přesto, že již v roce 

2004 byl vyvrácen vztah hliníkových solí a autismu [59] a vliv hliníku na děti je neškodný [60]. 

Následně bylo vyvráceno také spojení thiomersalu a rtuti s autismem [61; 62]. Wakefield s kolegy 

v roce 1998 publikoval studii o možné korelaci mezi MMR vakcinací a autismem [63]. I když 

teorie byla několika studiemi jiných vědců vyvrácena [64; 65; 66], odmítači očkování se dodnes 

na Wakefieldovu studii odkazují.  

Získávání informací odmítačů očkování 

Holandská i česká studie z let 2012 a 2015 ukázaly, že asi 50 % rodičů očkovaných dětí si hledá 

další informace k vakcinaci na internetu [67], protože nedostávají informace o nežádoucích 

reakcích po očkování od lékařů [53; 68], zatímco v roce 2006 se rodiče spoléhali na informace 

o očkování získané z internetu pouze v 16 % případů [55]. Bylo prokázáno, že internetové diskuse 

mají vliv na rozhodnutí rodičů očkovat či neočkovat v tom ohledu, že zvyšují obavy k vakcinaci 

a snižují přesvědčení rodičů o přínosech očkování. [69]. Bylo zjištěno, že skupiny odpůrců 

očkování komunikují s laickou veřejností přes aplikace jako Facebook, Twitter, MySpace a You 

Tube a jsou aktivními účastníky v internetových diskusích a webových stránkách, které ale nemusí 

vždy přinášet validní informace [70].  

Vzdělání odmítačů očkování 

Zdálo by se, že rodiče s vysokoškolským vzděláním důvěřují bezpečnosti očkování více než rodiče 

s nižším vzděláním [71]. Jiné studie naopak potvrdily, že movitější vzdělanější rodiny se hlouběji 

zajímají o očkování svých dětí, obávají se bezpečnosti vakcín a následně odmítají očkovat své 

děti  [72;  73; 74]. 
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Vztah škol k odmítačům očkování 

Dotazníková studie v Pensylvánii zjistila, že přes 50 % dětí učených v domácím prostředí je 

částečně očkovaných a 6 % těchto dětí vůbec očkovaných není [75]. Je zajímavé, že v USA v roce 

2006 vyjádřilo 14 % rodičů přání mít možnost posílat neočkované děti do školy, zatímco v roce 

2010 už to bylo 31  %  [55]. Je evidentní, že požadavky škol na očkování dětí hrají velkou roli 

v kontrole vakcinačně-preventivních onemocnění, v této skupině však nejsou zahrnuty děti se 

školou v domácím prostředí  [76]. V podmínkách ČR je povinnost kompletního povinného 

očkování dětí v předškolních zařízeních. Další omezení dosud legislativně stanovena nejsou.   

Náboženství a odmítači očkování 

Studie provedená v USA upozornila na častější odmítání očkování z důvodu náboženství 

v posledním desetiletí [77]. Je zajímavé, že vyšší počet dávivého kašle koresponduje s vyšším 

počtem odmítačů očkování kvůli náboženství [77]. Vědci především doporučují diskutovat 

rozhodovací aspekty rodičů pro očkování svých dětí než poskytovat příliš dlouhý výčet informací 

[78]. Ukázalo se, že dětští lékaři nerozumí specifickým náboženským důvodům odmítačů 

očkování. Ze studie mimo jiné vyplynulo, že rodině s určitou vírou naopak pomohlo, když byl 

lékař také věřící [78]. V ČR dosud nebyla provedena studie hodnotící závislost odmítačů očkování 

na náboženském vyznání, nicméně vzhledem k tomu, že většina obyvatel ČR se hlásí spíše 

k ateismu, není otázka souvislosti víry s odmítáním očkování úplně relevantní. 

Komunikace lékařů s rodiči očkovaných dětí 

Podle nedávné studie byly postoje izraelských praktických lékařů pro děti a dorost k odmítačům 

očkování tolerantní [79]. Naprostá většina (70,7 %) lékařů měla negativní pocity z rodičů, kteří 

odmítali nechat očkovat své děti [79]. Kromě toho zhruba třetina lékařů souhlasila a třetina 

nesouhlasila, že rodiče mají právo se svobodně rozhodnout [79]. Třetina lékařů byla pro povinnost 

očkování danou zákonem, s čímž třetina lékařů nesouhlasila [79]. Pouze 1,8 % lékařů nechtělo 

ošetřovat nenaočkované děti [79]. Proto by dětští lékaři měli rodičům dětí předávat informace 

o převažujících benefitech očkování [79] a o očkovacích programech [54]. Doporučení pro 

zdravotníky při komunikaci s odmítači očkování byla publikována v USA, přičemž v jedné 

publikaci bylo stanoveno pět skupin rodičů: ‘nekritický příjemce očkování’ (30 až 40 %), ‘opatrný 

příjemce očkování’ (25 až 35 %); ‘nerozhodný’ (20 až 30 %); ‘pozdní či selektivní příjemce 

některého očkování’ (2 až 27 %); a ‘odmítač veškerého očkování’ (méně než 2 %) [80]. 
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Způsoby, jak každou skupinu motivovat k očkování, se liší, ale všechny postupy usilují o vedení 

rodičů směrem ke správnému rozhodnutí [80]. To, že se lékaři rodičům dostatečně věnují 

a vysvětlují jim přínosy očkování, dokládá zkonstatování studie provedené v USA, že ročně se až 

70 % lékařů setkává s odmítáním rodičů některého očkování u svých dětí [81]. Lékaři v USA 

přiznávají, že více než 10 % rodičů odmítá očkování a dalších 10 % rodičů chce očkování odložit. 

Přes 50 % lékařů mluví s rodiči o jejich obavách z očkování 10 – 19 minut a 10 % lékařů dokonce 

s rodiči komunikuje o očkování déle než 20 minut, což není málo, především když si uvědomíme, 

že je potřeba vysvětlovat rodičům pozitiva očkování opakovaně téměř při každé aplikaci vakcíny. 

Lékaři přiznali, že nejúčinnějším argumentem k přesvědčení rodičů pro očkování je jejich osobní 

vyjádření, že by to udělali pro své děti [82]. Podle dotazníkové studie nebylo v USA zatím 

očkováno 3,4 % dětí, přičemž u 1 % z nich nemají rodiče vůbec v úmyslu nechat své děti očkovat 

[83].  

Bylo zjištěno, že pokud lékaři diskutují s matkou odmítající očkování svého dítěte, tráví s ní 

dostatek času, naslouchají jí a používají srozumitelnou terminologii [84]. Nicméně následně si 

neověřují její porozumění poskytnutým informacím, neujišťují se o jejích obavách, nepokládají jí 

dostatek dotazů a nezabývají se jejími vědomostmi o vakcínách [84]. Zajímavé je zjištění, že 

rodiče z řad odmítačů očkování se o tom, zda chtěli či nechtěli své dítě očkovat, rozhodovali již 

při těhotenství [85]. Na druhou stranu někteří lékaři odmítají ošetřovat děti rodin, které nechtějí 

své ratolesti očkovat [86; 87]. Odůvodňují to velkým množstvím stráveného času s takovými 

rodiči potřebného k přesvědčování o  očkování dětí, obavami o bezpečí ostatních dětí v čekárně 

a nakonec i tvrzením, že pokud rodiče očkování nedůvěřují, tak asi nevěří ani samotným lékařům 

[87]. Je zřejmé, že tento postup nepomůže dítěti ani rodině. Detailní diskuse lékařů s rodinami 

včetně poskytování edukačních materiálů by měly být na místě [87; 88]. Lékaři by měli 

srozumitelným jazykem poskytovat všechny informace o rizikách a přínosech očkování, účinnosti 

vakcín i rizikách při oddálení či odmítání očkování [89]. Měli by být vzděláváni edukačními 

programy a zároveň by měli být součástí veřejných edukačních kampaní [89]. Lékaři mohou 

přestat poskytovat své služby pacientům legálními a etickými způsoby, ale měli by rodičům 

poskytnout dostatek času na společnou diskusi [89]. Na druhou stranu i rodiče mohou odmítnout 

ošetření svým lékařem a hledat nového ošetřovatele, nicméně obecně platí, že každá neshoda 

s lékařem by neměla vést k jeho změně [89]. Rodiče mohou být zmateni nepochopením informací 

o vakcínách, což může vést k oddálení či odmítání očkování [90]. Mnoho rodičů jen nerozumí, 
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nejsou si vědomi či nejsou informováni o nebezpečí infekčních onemocnění [90]. Běžně rodiče 

získávají informace o očkování od zdravotníků, z médií a internetu [90]. Měli by však vždy 

ověřovat věrohodnost zjištěných informací s lékařem [90]. V jedné studii provedené v USA se 

ukázalo, že významnou roli při rozhodování rodičů, zda očkovat či neočkovat své děti, hraje 

společnost a její domněnky o očkování  [91]. Kromě obavy z vakcín a nedůvěry v lékaře 

argumentovali odmítači očkování často tím, že znají děti, jimž vakcína ublížila [91]. Takoví rodiče 

se méně spoléhali na edukační tištěné materiály a jejich názory byly méně provakcinační [91].  

Oddalování očkování u dětí ve světě 

Kromě odmítání očkování nesmí být opomíjeno ani jeho oddalování. Ze studie provedené v USA 

vyplynulo, že jen 60,2 % rodičů by naočkovalo své děti dle doporučeného očkovacího kalendáře, 

25,8  % by odložilo vakcinaci svých dětí, 8,2 % by odmítlo své děti očkovat a 5,8 % by očkování 

odložilo i odmítlo [92]. Rodiče oddalující či odmítající očkování věří méně než rodiče očkující své 

děti dle doporučeného očkovacího kalendáře, že očkování chrání zdraví dětí (70,1 % vs. 96,2 %), 

že jejich dítě může onemocnět, pokud není očkováno (71,0 % vs. 90,0 %), a že vakcíny jsou 

bezpečné (50,4 % vs. 84,9 %) [92].  Odmítání očkování u dětí se podle íránské studie pohybovalo 

mezi 42 a 67,6 % i  přesto, že očkovaných dětí bylo nakonec více než 99,4 % [93]. Oddalování 

očkování bylo běžnější u  rodin žijících ve městech a rodičů s vyšším vzděláním [93].  

Vliv odmítání očkování pro okolí 

Je známo, že odmítání očkování nezvyšuje riziko onemocnění pouze pro jednotlivce, ale také pro 

celou společnost [94]. Neočkované děti jsou samy ohroženy a zároveň mohou být zdrojem infekce 

pro své okolí [94].  Příkladem smutného následku odmítání očkování pro dané dítě i okolí je příběh 

ročního chlapce z USA, který onemocněl spalničkami od čtyřleté dívky s autismem, jejíž rodiče 

ve víře, že existuje spojitost mezi očkováním a autismem nenechali dívku naočkovat proti 

infekčním nemocem  [95]. I když rodiče chlapečka uvažovali o očkování, chlapec onemocněl 

a zemřel před samotným očkováním [95]. Podobně rodiče téměř roční holčičky, kteří ji chtěli 

nechat očkovat až po prvním roce života, zažívali v nemocnici obavy, jestli jejich dítě přežije 

meningitidu způsobenou původcem Hib, proti které existuje očkování. Tento příběh měl sice dobrý 

konec [96], ale mnoho jiných by mohlo následovat. Studie případů a kontrol v USA popsala, že 

rodiče, kteří nenechali své děti očkovat proti dávivému kašli, byli sami ve zvýšeném riziku 

dávivého kašle v porovnání s rodiči, kteří své děti vakcinovat nechali [97]. 
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4. METODIKA ŘEŠENÍ 

Uvedený projekt byl realizován formou retrospektivně prospektivní dotazníkové studie, která byla 

zaměřena na nefyziologické reakce po očkování u dětí v ČR v období od 1. 1. 2011 do 

31. 12. 2013. Dotazníky byly vyplňovány praktickými lékaři pro děti a dorost za finanční podpory 

Programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy (PRVOUK 02, P 02).  

Dotazník použitý v úvodní části studie obsahoval otázky o datu narození a očkování dítěte (pouze 

měsíc a rok kvůli zachování anonymity), pohlaví, místě bydliště (obec nebo město), vzdělání 

rodičů, termínu porodu a porodní váze. Střední část dotazníku zahrnovala otázky o osobní 

a rodinné anamnéze a o druhu a dávkách očkování. Nakonec dotazník zjišťoval charakter reakce, 

dobu výskytu reakce po očkování, délku reakce a případně další informace o léčbě a průběhu 

reakce. Charakter sběru nefyziologických reakcí odpovídal specifikám SÚKLu a Světové 

zdravotnické organizace a zahrnoval lokální reakce, jako jsou zarudnutí, otok a/nebo bolest, 

absces, lymfadenitida, horečka, alergická reakce, anafylaktický šok, postvakcinační exantém, 

artralgie, diseminovaná BCG infekce, osteitis, neztišitelný pláč, hypotonicko-hyporeaktivní 

epizoda, gastrointestinální obtíže, akutní paralýza, encefalopatie, encefalitida, encefalomyelitida, 

meningitida, křeče, apnoe a jiné [Příloha 1; 98; 99]. Srozumitelnost dotazníku byla ověřena 

v pilotní studii, která proběhla v první polovině roku 2012, kdy byl dotazník konzultován po 

odborné stránce se třemi předními specialisty v oboru dětského lékařství a se specialistkou v oboru 

statistiky kvůli zpracovávání dat. Komentáře odborníků byly vzaty v potaz a byla vytvořena finální 

verze dotazníku [Příloha 2]. Aby bylo možno zmapovat reálný výskyt nefyziologických reakcí, 

byl každý lékař požádán o vyplnění dotazníku o počtu dětí registrovaných v ordinaci [Příloha 3]. 

Dotazník se dále zaměřil na zjištění informací ohledně počtu odmítačů povinného očkování. 

Na webovém portálu, kde rodiče dětí vyjadřují své názory o ošetřujících lékařích, bylo pro studii 

náhodně vyhledáno a zkontaktováno 72 praktických lékařů pro děti a dorost. Lékaři byli 

oslovováni telefonicky. Po telefonickém souhlasu byl lékařům poslán průvodní dopis 

s představením projektu [Příloha 4], finální verze dotazníku pro sběr nefyziologické reakce 

a dotazník pro získání počtu dětí. Studie se zúčastnilo 49 lékařů pro děti a dorost, tedy přibližně 

dvě třetiny (68,1 %) oslovených lékařů.  



32 
 

Pokud se podíváme detailněji na důvody odmítnutí účasti ve studii u šedesáti lékařů pro děti 

a dorost, zjistíme, že 33,3 % lékařů odmítlo participaci z administrativních důvodů, tedy při své 

vytíženosti by na projekt neměli dostatek času. Dalších 10,0 % lékařů neudalo žádný důvod své 

neúčasti ve studii, ale ne všichni lékaři byli dotazování. Někteří lékaři (8,3 %) jako důvod neúčasti 

ve studii uvedli svoji zaneprázdněnost, přičemž se sami nabídli stát se náhradníky v případě 

potřeby. Jejich nabídky nebyly využity. Dalších 6,7 % lékařů sdílelo ordinaci s jiným lékařem, 

tudíž by z organizačního pohledu bylo komplikované se studie účastnit. Stejný počet lékařů uvedl 

jako důvod své neúčasti ve studii specializaci, zejména kardiologii nebo genetiku. A nakonec 

5,0 % lékařů uvedlo jiné důvody neúčasti – měli velmi malý počet dětí v ordinaci, uváděli nulový 

počet reakcí v minulosti i budoucnosti, byli v důchodu, vážně nemocní, odmítli se účastnit studie 

po poslání dotazníku či po osobní schůzce.  

Studijní lékaři svoji ochotu zúčastnit se studie často odůvodňovali svým zájmem o takový projekt 

a získaná data, která by mohla být prezentována nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Záměrem 

bylo, aby se z každého z 12 krajů v ČR studie zúčastnili 1 až 2 lékaři z krajského a 1 až 2 lékaři 

z menšího města. Z jednotlivých obvodů Prahy 1 až 10 byl do studie nominován vždy alespoň 

jeden lékař. Tímto způsobem bylo do studie začleněno celkem 49 praktických lékařů po děti 

a dorost z celé ČR z velkých i malých měst [Tabulka 9].  
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Tabulka 9: Lékaři účastnící se studie v ČR podle krajů 

Kraj 
Počet 

lékařů 

Počet 

lékařů v 

krajském 

městě 

Počet 

lékařů v 

menším 

městě 

Počet 

lékařů 

v hlavním 

městě 

Hlavní město Praha (Praha 1 až 10) 13 - - 13 

Karlovarský kraj 2 1 1 - 

Ústecký kraj 3 2 1 - 

Středočeský kraj 2 - 2 - 

Plzeňský kraj 4 2 2 - 

Českobudějovický kraj 4 2 2 - 

Vysočina 3 1 2 - 

Liberecký kraj 4 2 2 - 

Královéhradecký kraj 4 2 2 - 

Jihomoravský kraj 4 2 2 - 

Olomoucký kraj 1 0 1 - 

Moravskoslezský kraj 2 1 1 - 

Zlínský kraj 3 1 2 - 

Celkem 49 16 20 13 

Zdroj: data ze studie (v dalších grafech a tabulkách není zdroj uváděn, pokud jsou data ze 

studie). 

Začátkem roku 2013 bylo všech 49 ordinací lékařů pro děti a dorost účastnících se studie osobně 

navštíveno. Kvůli charakteru dotazníků bylo předpokládáno, že aktivně se budou účastnit spíše 

lékaři než sestřičky, a tento předpoklad se naplnil. Komunikace ohledně studie tedy probíhala 

především s lékaři. Během schůzky byl lékařům detailně představen samotný projekt spolu 

s finální verzí dotazníku na nefyziologické reakce a dotazníku na počty dětí. Dotazníky byly 

v ordinacích ponechány. Lékařům byl také předán průvodní dopis s představením projektu, 

vyjádřením školitelky [Příloha 5] a  prohlášením autorky projektu, že s daty se bude zacházet 

důvěrně, nebudou poskytnuta žádné třetí straně a budou použita pouze za účelem studie 

[Příloha 6]. Informovaný souhlas rodičů dětí nebyl ve studii požadován, neboť se jednalo 

o akademický projekt. Lékaři obdrželi prohlášení o důvěrnosti dat. Navíc v dotaznících se sbíral 

pouze měsíc a rok narození dítěte bez dne narození, aby data byla co nejvíce anonymní. Lékaři 

byli zároveň náležitě poučeni o charakteru sběru nefyziologických reakcí. Po přibližně šesti 

měsících byli lékaři telefonicky i osobně kontaktováni znovu a dotazníky s vyplněnými daty za 
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rok 2011 a 2012 byly vybrány zpět. Na Vánoce 2013 bylo všem lékařům posláno vánoční přání 

spolu s publikací Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii od Sylvy Klovrzové, Petra Horáka 

a  dalších, což mělo u lékařů pozitivní ohlas. Dotazníky za rok 2013 byly vyzvednuty začátkem 

roku 2014. Publikace byly hrazeny z programu Prvouk, ostatní náklady (např. cestovné) byly 

hrazeny z  vlastních zdrojů. 

Data z dotazníků byla analyzována s pomocí statistického softwaru STATA 12. Matice 

v programu byla sestavena statističkou podle charakteru dotazníku. Data byla vkládána do 

počítačové databáze průběžně tak, jak byla sbírána. Po vložení všech dat do programu byly údaje 

ještě několikrát zkontrolovány oproti samotným dotazníkům tak, aby se zamezilo vzniku 

diskrepancí či chyb. Nakonec statistička generovala z programu data, která se hodnotila, přičemž 

k charakteristice reakcí byla použita popisná statistika.  
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5. VÝSLEDKY 

Počty registrovaných dětských pacientů ve sledovaných letech byly sbírány od lékařů, takže mohla 

být zmapována incidence reakcí po očkování v dětské populaci. Výskyt reakcí a jejich charakter 

byl srovnáván s daty SÚKLu. Sociálně-ekonomické faktory byly vztahovány k datům získaným 

z Českého statistického úřadu. Data byla hodnocena či porovnávána s daty ze SÚKLu a Českého 

statistického úřadu za celé sledované období v letech 2011 až 2013. Období je tedy uváděno pouze 

v případech hodnocení dat v jednotlivých letech.  

Za celé období studie bylo ve 49 ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost vybráno 

242 dotazníků s 220 nefyziologickými reakcemi u 211 dětí (9 dětí mělo dvě reakce) 

u 242 aplikovaných vakcín (220 reakcí se vyskytlo po očkování jednou vakcínou, 20 reakcí se 

objevilo u kombinovaného očkování dvěma vakcínami najednou a 1 reakce proběhla u kombinace 

tří vakcín najednou).  

Při pohledu na distribuci nefyziologických reakcí v jednotlivých krajích ČR bylo zjištěno, že 

nejvíce nefyziologických reakcí připadajících na jednoho lékaře za rok bylo zaznamenáno 

v Karlovarském kraji, kraji Vysočina a Praze (3,3; 3,0 a 2,3). V ostatních krajích bylo zjištěno 

0,3 až 2,0 reakcí na jednoho lékaře za jeden rok. V průměru byla zaznamenána 1,7 reakce na 

jednoho lékaře v jednom kraji za jeden rok. Z hlediska rozmístění reakcí v jednotlivých krajích 

ČR tedy ze studie vyplývá, že lokalita nemá na výskyt reakcí statisticky významný vliv. 

Samozřejmě je otázka, jak by data vypadala při účasti všech lékařů pro děti a dorost v ČR, tedy 

zda by ve větším vzorku nebyl zřejmý významnější rozdíl mezi kraji ČR. 

5.1. Hlášený výskyt reakcí 

Aktivní sběr dat ve studii prokázal 224,5 reakcí po pravidelném očkování na 100 000 dávek 

v porovnání s 34,3 reakcí po pravidelném očkování na 100 000 dávek hlášených na SÚKL 

[100; 101; 102]. Výskyt sesbíraných reakcí pravidelného očkování ve studii je čtyřikrát a víckrát 

vyšší než počet nahlášených reakcí na SÚKL. Při pohledu na konkrétní očkovací látky a jejich 

dávky se nejvíce reakcí vyskytlo ve vakcínách proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli; dále proti 

záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně; potom proti spalničkám, příušnicím a 

zarděnkám a nakonec proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, onemocnění 

způsobené Hib a virové hepatitidě B [Graf 2]. Výskyt dobrovolného očkování nebyl do statistiky 
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zahrnut, neboť by neodrážel přesný počet dávek a očkovaných dětí. Z poskytnutých počtů 

registrovaných pacientů od lékařů pro děti a dorost ve studii bylo vypočítáno, že k 

nefyziologickým reakcím dochází u 0,15 % očkovaných dětí. 

Graf 2: Výskyt reakcí pravidelného očkování ze získaných dat ve studii a dat nahlášených na 

SÚKL 

 

 

5.2.  Charakter reakcí (symptomy a druh očkování) 

Vezmeme-li v úvahu, že jedna reakce může být doprovázena více symptomy, tak se z celkově 

220 vybraných reakcí objevovala nejčastěji lokální reakce (65,0 %). Zarudnutí, otok a bolest se 

vyskytly jednotlivě nebo kombinovaně, přičemž nejčastěji bylo sledováno zarudnutí (45,9 %), 

otok (37,7 %) a  bolest (26,4 %) z celkového počtu 220 zjištěných nefyziologický reakcí. Horečka 

byla pozorována u  celkem velkého počtu (43,6 %) nefyziologických reakcí. Závažné reakce se 

naopak objevily ve výjimečných případech, konkrétně se vyskytly v 0,5 % apnoe, ve 2,3 % křeče 

a ve 2,3 % hyporeaktivní příhoda [Graf 3]. 
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Graf 3: Typy nefyziologických reakcí po očkování dětí  

 

           *jedna reakce může být doprovázena více symptomy 

Nebylo jednoduché srovnat výskyt, charakter a délku nefyziologických reakcí u dětí získaných ve 

studii s dostupnými daty o nežádoucích reakcích evidovaných na SÚKLu v ČR, neboť žádné 

detailní statistiky neexistují. Nicméně SÚKL každoročně informuje o nahlášených nežádoucích 

účincích po vakcínách ve svém zpravodaji, i když u některých očkování (očkování proti 

rotavirovým infekcím, meningokokovým infekcím, klíšťové encefalitidě, virové hepatitidě B, 

virové hepatitidě A, planým neštovicím apod.) informace uvedeny nejsou a v případě existence 

více vakcín pro jeden druh očkování není očkovací látka specifikována.  

Nejvíce reakcí ve studii se vyskytlo u vakcíny proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (31,7 %) 

podávané v pěti letech; následované hexavakcínou (22,9 %), u které je nutné zmínit, že je 

podávána ve 4 dávkách, takže výskyt reakcí je mnohem menší než kdyby se očkovalo pouze jednou 

dávkou; dále proti pneumokokovým infekcím (11,7 %), proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli 

a dětské přenosné obrně (8,8 %) a proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (8,8 %) [Graf 4]. 

Stejně jako ve studii bylo na SÚKL hlášeno nejvíce nežádoucích účinků v souvislosti s vakcínami 

pravidelného očkovacího kalendáře, a  tedy po očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému 
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kašli (32,3 %), dále proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně (15,1 %), proti 

záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, onemocnění způsobené Hib a virové 

hepatitidě B (12,7 %) [Graf 4]. Reakce po očkování proti karcinomu děložního hrdla měly 

obdobný výskyt jak ve studii, tak v  datech nahlášených na SÚKL. Nefyziologické reakce získané 

z dotazníků měly větší zastoupení než nežádoucí účinky nahlášené na SÚKL, a to o polovinu až 

dvojnásobek (očkování hexavakcínou 22,9 % hlášení ve studii oproti 12,7 % hlášení na SÚKL, 

očkování proti pneumokokovým infekcím 11,7 % hlášení ve studii oproti 7,5 % hlášení na SÚKL 

či očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 8,8 % hlášení ve studii oproti 6,4 % hlášení 

na SÚKL) [Graf 4]. Tyto rozdíly mohou být ukazatelem podhlášení nežádoucích účinků na SÚKL. 

Navíc studie patřící do aktivní surveillance zachytila více nežádoucích reakcí po očkování než 

pasivní surveillance, tedy hlášeních na SÚKL. 

Je zajímavé, že nežádoucí účinky vakcíny proti tetanu (7,8 %) nahlášené na SÚKL jsou 

mnohonásobně vyšší než nefyziologické reakce po očkování proti tetanu sebrané z dotazníků 

(1,7 %) [Graf 4]. Je třeba mít na paměti, že nahlášené nežádoucí účinky po očkování proti tetanu 

a sezónní chřipce jsou evidované nejspíše u dospělých jedinců, a tak není divu, že ve studii se 

reakce po těchto vakcínách objevily ve velmi malém počtu. 

Do 1. listopadu 2010, kdy bylo zrušeno pravidelné očkování proti tuberkulóze, byl hlášen na 

SÚKL vysoký počet reakcí právě u tohoto očkování. Ve studii byly získány minimální počty 

nefyziologických reakcí po očkování proti tuberkulóze, neboť očkování od roku 2011 patří mezi 

pravidelné očkování v indikovaných případech a dobrovolné očkování. Očkování proti 

tuberkulóze probíhá u pneumologů a pediatři se většinou o podrobnostech reakce ani nedozví, což 

by se správně nemělo dít s ohledem na to, že praktický lékař má být o stavu svého pacienta 

informován.  

Konkrétní vakcíny nebyly hodnoceny, neboť nevíme, kolik dávek daných očkovacích látek bylo 

vyočkováno.
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Graf 4: Výskyt nefyziologických reakcí jednotlivých typů vakcín získaných ve studii 

a nahlášených na SÚKL  

 

Pokud se podíváme, jaké reakce se vyskytly u konkrétních vakcín s tím, že u očkování dané 

vakcíny se mohlo objevit více reakcí, z celkového počtu 242 podaných vakcín se lokální reakce 

vyskytly ve 30,6  % po očkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli a v 8,7 % po vakcinaci 

proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně v převaze oproti systémovým 

reakcím. U ostatních vakcín horečka převažovala nad lokálními reakcemi a ostatními systémovými 

reakcemi [Graf 5]. 
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Graf 5: Charakter reakcí po očkování dětí po jednotlivých typech vakcín  

 

         *jeden typ vakcíny může být doprovázen více reakcemi 

Reakce po aplikaci několika vakcín najednou se vyskytly ve 20 případech u dvou různých 

aplikovaných vakcín a v 1 případě u třech různých podaných očkovacích látek dětem. Kombinace 

očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, onemocnění způsobené Hib 

a virové hepatitidě B spolu s vakcínou proti pneumokokovým onemocněním měla 90,4% 

zastoupení, následované kombinací očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské 

přenosné obrně, onemocnění způsobené Hib a virové hepatitidě B spolu s očkováním proti 

rotavirovým infekcím (4,8%) a  kombinací očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské 

přenosné obrně, onemocnění způsobené Hib a virové hepatitidě B spolu s očkováním proti 

rotavirovým infekcím a pneumokokovým onemocněním (4,8%).   

5.3.  Další charakter reakcí (nástup výskytu, délka, dávka, lékařská pomoc a léčba) 

Nástup výskytu reakcí ve studii, jejich délku či typ léčby nebylo možné srovnat s daty ze SÚKL, 
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Nejčastěji se nefyziologické reakce ve studii (lokální reakce, horečka, alergická reakce, artralgie, 

neztišitelný pláč, hypotonicko-hyporeaktivní obtíže, gastrointestinální obtíže, encefalopatie, apnoe 

a ostatní), kdy mohly být jednotlivé reakce doprovázeny více symptomy, vyskytly 1 den po 

očkování, následované výskytem v den očkování a 2 dny po očkování. Naopak lymfadenitida se 

průměrně vyskytla až 29,8 dní po očkování, absces 5,5 dne po očkování a postavakcinační exantém 

3,3 dny po očkování [Tabulka 10]. Většina reakcí byla tedy pozdního charakteru, lymfadenitida 

měla velmi pozdní výskyt.  

Tabulka 10: Nástup výskytu jednotlivých nefyziologických reakcí po očkování dětí (ve dnech)  

*jedna reakce mohla být doprovázena více symptomy 

Typy symptomů* a doba 

výskytu 0 dní 1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dní 6 dní 7 dní 

Více 

než 7 

dní 

Ne-

spe-

cifi-

ko-

váno 

Průměrná 

doba výskytu 

reakce 

Lokální reakce v místě 

vpichu 53 68 15 5 0 1 0 0 1 0 1,6 

Lokální reakce – zarudnutí 32 53 11 4 0 1 0 0 0 0 0,9 

Lokální reakce – otok 28 45 8 1 0 0 0 0 1 0 2,2 

Lokální reakce – bolest 20 31 6 1 0 0 0 0 0 0 0,8 

Nespecifikovaná lokální 

reakce 13 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0,6 

Absces v místě podání 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5,5 

Lymfadenitida 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 29,8 

Horečka 36 40 10 0 1 0 3 4 2 0 1,3 

Alergická/anafylaktoidní 

reakce 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Postvakcinační exantém 3 5 1 1 0 0 0 1 3 2 3,3 

Artralgie 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1,2 

Neztišitelný pláč 7 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0,9 

Hypotonicko-hyporeaktivní 

epizoda 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Gastrointestinální obtíže 2 7 1 0 0 0 1 0 0 7 1,4 

Encefalopatie 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1,1 

Křeče 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 4,5 

Apnoe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní 11 9 3 5 1 1 0 0 0 0 1,3 
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Ze studie vyplývá, že nefyziologické lokální reakce trvaly průměrně 5 dní a horečka 3 dny. Naopak 

lymfadenitida přetrvávala až 44 dní, absces v místě podání 16 dní a artralgie 13 dní [Tabulka 11]. 

Opět jedna reakce mohla být doprovázena více symptomy.

Tabulka 11: Délka jednotlivých nefyziologických reakcí po očkování dětí (ve dnech) 

Typy symptomů* a jejich 

délka 0 dní 1 den 2 dny 3 dny 4 dny 5 dní 6 dní 7 dní 

Více 

než 7 

dní 

Ne-

spe-

cifi-

ko-

váno 

Průměrná 

délka 

reakce 

Lokální reakce v místě vpichu 0 15 36 44 15 19 1 5 6 2 5,2 

Lokální reakce – zarudnutí 0 8 26 33 14 11 1 3 4 1 4,7 

Lokální reakce – otok 0 5 15 30 14 13 1 3 1 1 5,0 

Lokální reakce – bolest 0 4 9 25 6 8 1 4 1 0 3,5 

Nespecifikovaná lokální 

reakce 0 6 8 6 0 5 0 0 0 0 2,8 

Absces v místě podání 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 16 

Lymfadenitida 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 44,3 

Horečka 0 24 31 21 5 4 0 0 4 6 2,8 

Alergická/anafylaktoidní 

reakce 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,5 

Postvakcinační exantém 0 0 4 5 1 0 1 2 1 2 4,2 

Artralgie 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 13,2 

Neztišitelný pláč 1 6 5 0 0 0 0 1 0 2 1,8 

Hypotonicko-hyporeaktivní 

epizoda 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 

Gastrointestinální obtíže 2 4 2 0 0 0 0 2 0 8 2,2 

Encefalopatie 0 4 0 1 0 0 0 1 1 1 4 

Křeče 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0,5 

Apnoe 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ostatní 1 5 5 6 1 1 1 3 6 1 7,9 

*jedna reakce mohla být doprovázena více symptomy 

Pokud se podíváme na jednotlivé dávky všech očkovacích látek nefyziologických reakcí u dětí, 

zjistíme, že u více než poloviny vakcín (52,9 %) se reakce vyskytla při přeočkování, následované 

první (26,0 %), druhou (15,7 %) a třetí (5,4 %) dávkou. U první, druhé a třetí dávky očkování 

s reakcí byla nejčastěji použita vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné 

obrně, onemocnění způsobené Hib a virové hepatitidě B; pneumokokovým infekcím a spalničkám, 

příušnicím a  zarděnkám. U přeočkování se nejčastěji vyskytly reakce u vakcíny proti záškrtu, 
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tetanu a dávivému kašli; záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně a tetanu [Tabulka 

12]. Tím, že se od 1. 11. 2010 očkuje proti tuberkulóze jenom v indikovaných případech, nebylo 

nahlášených reakcí mnoho. Reakce vzniklé po očkování vakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému 

kašli, dětské přenosné obrně, onemocnění způsobené Hib a virové hepatitidě B byly nejčastější při 

čtvrté dávce.

Tabulka 12: Dávky vakcín proti jednotlivým onemocněním s nefyziologickou reakcí dětí  

Očkování 1. dávka % 2. dávka % 3. dávka % 

4.dávka/  

přeoč-

kování % 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel - - - - - - 75 31,0 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná 

obrna, onemocnění způsobené Hib a virová 

hepatitida B  15 6,2 13 5,4 9 3,7 19 7,9 

Pneumokokové infekce 15 6,2 6 2,5 2 0,8 5 2,1 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel a dětská 

přenosná obrna - - - - - - 23 9,5 

Spalničky, příušnice a zarděnky 17 7,0 4 1,7 - - -   

Spalničky, příušnice, zarděnky a plané 

neštovice 1 0,4 5 2,1 - - - - 

Karcinom děložního hrdla 3 1,2 2 0,8 1 0,4 - - 

Rotavirové infekce 3 1,2 2 0,8 0 0,0 - - 

Meningokokové infekce 4 1,7 1 0,4 - - - - 

Tetanus - - - - - - 4 1,7 

Klíšťová encefalitida 0 0,0 2 0,8 0 0,0 2 0,8 

Záškrt, tetanus, dávivý kašel a onemocnění 

způsobené Hib 0 0,0 3 1,2 0 0,0 0 0,0 

Virová hepatitida B 1 0,4 0 0,0 1 0,4 - - 

Tuberkulóza 2 0,8 0 0,0 0 0,0 - - 

Virová hepatitida A 1 0,4 - - - - 0 0,0 

Dětská přenosná obrna 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Celkem 63 26,0 38 15,7 13 5,4 128 52,9 

 

Z 220 nefyziologických reakcí po očkování u dětí byla pouze u 34 (15,5 %) reakcí vyhledána 

lékařská pomoc, přičemž reakce mohly být řešeny více způsoby lékařské pomoci. Je zajímavé, že 

odborný lékař byl vyhledáván častěji (9,1 %) než samotný praktický lékař pro děti a dorost (1,4 %), 

což znamená, že praktičtí lékaři se o reakcích dozvídají zprostředkovaně, nebo až reakce vymizí. 
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Hospitalizaci si vyžádalo 5,5 % ze všech zjištěných reakcí ve studii [Graf 6], přičemž 2,3 % po 

očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, onemocnění způsobené Hib 

a virové hepatitidě B 1,8  % po očkování proti pneumokokovým onemocněním, 0,9 % po očkování 

proti spalničkám, příušnicím a  zarděnkám a 0,5 % po očkování proti rotavirovým infekcím. Počet 

závažných nežádoucích účinků nahlášených na SÚKL nebyl specifikován v roce 2012 ani 2013. 

V roce 2011 bylo však na SÚKL nahlášeno 51,3 % závažných nežádoucích účinků (491 závažných 

z 817 celkových účinků) oproti 9,4  % závažných reakcí sesbíraných ve studii v témže roce. 

Z tohoto vyplývá, že na SÚKL se jednoznačně hlásí více závažné reakce než nezávažné.

Graf 6: Vyhledané lékařské pomoci u nefyziologických reakcí po očkování dětí  

 

           *jedna reakce může být řešena více způsoby lékařské pomoci 

Téměř u poloviny (42,3 %) nefyziologických reakcí po očkování u dětí byla indikována léčba 

reakce. Druhá, větší polovina reakcí se obešla bez jakéhokoliv léčebného zásahu a odezněla 

spontánně. Lze předpokládat, že byl doporučen pouze klidový režim. Nejvíce reakcí se léčilo 

obklady (24,5 %), následované antipyretiky (15,0 %) a lokální léčbou spojenou s aplikací mastí 
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(10,5 %). Mezi jinou léčbou se vyskytla probiotika, homeopatika a antiastmatický léčivý přípravek 

Ventolin [Graf 7]. U většiny reakcí bylo použito více léčebných postupů. 

Graf 7: Léčebné postupy u nefyziologických reakcí po očkování dětí 

 

           *jedna reakce může být řešena více léčebnými postupy 

5.4. Sociálně-ekonomické faktory (věk, pohlaví, bydliště, vzdělání rodičů, termín  

porodu a porodní váha) 

Z celkového počtu 220 nefyziologických reakcí bylo hlášeno 186 reakcí (85,0 %) u dětí do deseti 

let. Uvedený výsledek není překvapující, pokud vezmeme v potaz, že nejčastěji jsou děti očkovány 

v raném věku. Z pohledu reakcí v jednotlivých letech života dětí se nejvíce reakcí objevilo u dětí 

5letých (31,4  %), až pak následovanými dětmi do 1 roku (21,8 %), dále dětmi 1 až 2 roky starými 

(19,5 %) a  nakonec 10letými dětmi (9,5 %) [Graf 8].  
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Graf 8: Nefyziologické reakce v jednotlivém věku dětí 

 

Z 211 dětí s nefyziologickou reakcí bylo 46,4 % děvčat a 53,6 % chlapců. Z vyhledaných dat 

Českého statistického úřadu pohlaví dětí od narození do 19 let v ČR bylo 51,3 % chlapců a 48,7 % 

děvčat. Z dat získaných ve studii by se zdálo, že chlapci byli k výskytu nefyziologické reakce 

o 7,2 % náchylnější (53,6 % chlapců versus 46,4 % děvčat) než děvčata, avšak s ohledem 

na zastoupení pohlaví dětí v ČR byli chlapci náchylnější k nefyziologické reakci jen o 2,3 %. 

Uvedená data tedy nezohledňují jednotlivá pohlaví, neboť sesbírané reakce jsou rozděleny mezi 

obě pohlaví přibližně stejně.  

Více než tři čtvrtiny dětí (78,2 %) z 211 se zaznamenanou nefyziologickou reakcí bydlí ve městě 
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procentuálního rozestoupení bydliště dětí od narození do 19 let v ČR v daném období studie 

bydlelo 71,2 % chlapců a 71,4 % děvčat ve městě a 28,8 % chlapců a 28,6 % děvčat bydlelo na 

venkově. Z dat získaných ve studii se zdá, že děti z města jsou náchylnější k nefyziologickým 

reakcím po očkování. Chlapci z města byli náchylnější k výskytu nefyziologické reakce o 6,7 % 
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k výskytu nefyziologické reakce o  7,2 % (78,6 % děvčat ve studii versus 71,4 % děvčat obecně). 

Z dat získaných ve studii vyplývá, že k výskytu nefyziologické reakce byly děti pocházející 

z města až o 7 % náchylnější než děti z venkova, což může být dáno menším vzorkem dětí 

z venkova než z měst ve studii. Je také možné, že kvůli dostupnosti lékařské péče se k lékařům 

dostane spíše hlášení o reakcích u dětí z měst než z venkova. V každém případě se bydliště dětí 

neukázalo jako statisticky významné hledisko.  

Přes padesát procent (55,5 %; 117 z 211) matek dětí, u kterých byly zaznamenány nefyziologické 

reakce po očkování, měly středoškolské vzdělání. Téměř čtvrtina (27,0 %; 57 z 211) matek dětí 

s reakcí byly vysokoškolačky a jenom osmina matek (13,3 %; 28 z 211) mělo základní vzdělání. 

Vzdělání otců dětí s nefyziologickou reakcí po očkování následuje vzdělání matek s tím, že 

desetina vzdělání otců (10,4 %; 22 z 211 otců) a tedy o polovinu více než u matek (4,3 %: 9 z 211 

matek) nebylo uvedeno. Lékaři neměli k dispozici tyto informace z důvodu neznámého otce, 

rozvodu rodičů anebo vzdělání otce nezjišťovali, neboť oproti minulosti nejsou lékaři povinni tyto 

informace sbírat a záleží tedy na osobním vztahu lékaře a rodičů dítěte. Souhrnně lze konstatovat, 

že rodiče dětí ve studii měli vyšší základní i vysokoškolské vzdělání oproti údajům z Českého 

statistického úřadu. Data mohou ukazovat, že nejen rodiče dětí se základním vzděláním nemusí 

mít správné informace o vedení životosprávy, ale naopak i vysoké vzdělání s přehnanými snahami 

o zdraví dětí může být na škodu [Graf 9]. Nicméně data studie ohledně vzdělání rodičů očkovaných 

dětí se ukázala jako statisticky nevýznamná. 
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Graf 9: Vzdělání matek a otců dětí s nefyziologickou reakcí po očkování ve studii versus data 

získaná z Českého statistického úřadu 

 

Tím, že k největšímu počtu aplikací dětského očkování dochází v prvních letech života dětí, byl 

zájem porovnat vztah porodu a porodní váhy dítěte k nefyziologickým reakcím po očkování 

s dostupnými daty Českého statistického úřadu v letech 2003 – 2013 tak, aby byl do srovnání 

zahrnut co největší věkový rozdíl dětí jako ve studii, kdy se sledují děti do 19 let věku. Data získaná 

před rokem 2003 nejsou bohužel na Českém statistickém úřadu dostupná. Téměř 90 % dětí 

(89,6 %), které zažily nefyziologickou reakci po očkování, se narodilo v termínu a 10,0 % dětí 

bylo narozeno předčasně. U jednoho lékaře nebyla informace o porodu uvedena, a to z důvodu 

statusu osvojeného dítěte. Předčasný porod byl klasifikován jako porod do 37. týdne. Termín 

porodu se u dat ve studii neprokázal jako statisticky významný [Graf 10].   
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Graf 10: Termín porodu dětí s nefyziologickou reakcí ve studii versus data získaná z Českého 

statistického úřadu 
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Graf 11: Porodní váha dětí s nefyziologickou reakcí ve studii versus data získaná z Českého 

statistického úřadu 
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Graf 12: Výskyt odmítačů rodičů dětí pravidelného očkování v jednotlivých letech sledování 
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6. DISKUSE 

Hypotéza první: Počet hlášených reakcí na SÚKL je menší než počet reakcí zaznamenaný 

v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost.  

Výskyt reakcí hlášených na SÚKL je oproti výskytu reakcí získaných ve studii mnohonásobně 

nižší (34,3 oproti 224,5 nežádoucím reakcím pravidelného očkování na 100 000 dávek), a to díky 

aktivní surveillance, což je značný rozdíl. Hypotéza tedy byla potvrzena, neboť i když byl ve studii 

zpracován relativně malý vzorek dat, data ze SÚKL jsou velmi podhlášená. Přestože je to obecně 

známá, nepřekvapující skutečnost, žádné kroky se nepodnikají. Studijní lékaři sami přiznávali, že 

příliš neví, co mají hlásit, a opakovaně argumentovali tím, že víceméně vše najdou v SPC, tudíž 

oni nemají co hlásit. SÚKL i držitelé registračního hodnocení by neměli zapomínat na osvětu 

v hlášení nežádoucích účinků a vysvětlování jejich projevů. Bylo by jistě přínosné, kdyby na 

webových stránkách SÚKLu i  držitelů registračního hodnocení bylo jasně napsáno, co se má 

hlásit. Bylo by prospěšné, kdyby na různých seminářích pro dětské lékaře zněly jasné pokyny na 

hlášení, jako jsou uvedené v Informačním zpravodaji SÚKL 2/2011 [98]. Určitě by pomohlo, 

kdyby existoval centralizovaný systém, který by využíval elektronickou zdravotnickou 

dokumentaci pacientů a usnadňoval by čas lékařům při hlášení nežádoucích reakcí po očkování. 

V neposlední řadě by samozřejmě bylo účelné, aby se edukační osvěta o hlášení nežádoucích 

reakcí po očkování aplikovala i na širokou laickou veřejnost. 

Pro porovnání – Fritsche P. J. a spol. (2010) publikoval od 4,8 do 83,0 nahlášených reakcí po 

očkování na 100 000 dávek [35]. Široké rozpětí působí rozporuplně, je zřejmě dáno sledováním 

tří zemí – USA, Nizozemska a Austrálie, ale prezentuje celosvětový problém podhlášenosti 

nežádoucích reakcí po očkování [35]. Konkrétně v Austrálii v roce 2013 se výskyt hlášení 

pohyboval ve výši 13,9 nežádoucích reakcí na 100 000 obyvatel [103]. V čínské provincii Zhejiang 

se v letech 2008 až 2011 zanalyzovalo 85,2 reakcí po očkování na 100 000 dětí do jednoho roku 

[104]. Zvyšující se trend hlášení nežádoucích reakcí potvrdil australský program v roce 2011 

v porovnání s rokem 2010 [105]. Počet nahlášených reakcí po aplikaci hexavakcíny byl 40 oproti 

27 na 100 000 podaných dávek a počet zaznamenaných reakcí po očkování vakcíny proti dětské 

přenosné obrně (polio vakcíny) se zvýšil na 139 z 94 na 100 000 podaných dávek [105], což je 

u polio vakcíny více a u hexavakcíny méně než v naší studii. 
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Hypotéza druhá: Nežádoucí reakce po očkování u dětí nemají závažný charakter, dlouhé trvání 

ani častou frekvenci.  

Hypotéza byla potvrzena, neboť v průměru se ve studii vyskytlo 224,5 nefyziologických reakcí na 

100  000 dávek a méně (některé vakcíny se podávají ve vícedávkovém schématu během roku) za 

rok. V 95 % se jednalo o méně závažné reakce. Největší skupinu (65,0 %) tvořily lokální reakce 

v místě vpichu (nejčastěji zarudnutí – 45,9 %) a dále horečka (43,6 %). Obvykle se reakce objevila 

druhý den po očkování a trvala v průměru 4 dny. Téměř polovina reakcí se obešla bez léčby, 

přičemž nejvíce reakcí se léčilo obklady a antipyretiky. Nejčastěji byly reakce zaznamenány po 

přeočkování u vakcíny proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli v pěti letech věku dítěte (31,4 %), 

dále reakce po očkování hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné 

obrně, onemocnění způsobené Hib a virové hepatitidě B (22,7 %) bez ohledu dávky; následované 

reakcemi po aplikaci vakcíny proti pneumokokovým infekcím (11,6 %), proti spalničkám, 

příušnicím a zarděnkám (8,7 %) a nakonec reakce proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské 

přenosné obrně (8,7 %) očkované v deseti letech věku dítěte.  

Pro srovnání – v roce 2011 bylo v Austrálii hlášeno 7,0 % závažných nežádoucích reakcí [105], 

ale například v čínské Shangai bylo v roce 2009 hlášeno pouze 2,2 % [106]. Studie 

o 120 pacientech se středními a vážnými nežádoucími reakcemi provedená v USA stanovuje jako 

nejčastější nežádoucí reakci po očkování horečku, lokální reakce a svalovou slabost nastupující 

v průměru v prvních třech dnech po očkování [107]. I když se užívání antipyretik po dobu dvaceti 

let doporučovalo jako prevence febrilií, v roce 2009 upozornila česká studie na to, že užitím 

paracetamolu se může snížit imunitní odpověď [108], a proto se od té doby užívání acetaminofenu 

již jednoznačně nedoporučuje [109]. 

Hypotéza třetí: Nejvyšší výskyt nežádoucích reakcí po očkování u dětí je zaznamenán ve věkové 

skupině 0letých dětí (kojenců) a po očkování živými vakcínami.  

Hypotéza nebyla potvrzena, neboť nejvyšší výskyt nefyziologických reakcí po očkování u dětí 

(804,9 reakcí na 100 000 dávek) se vyskytl v pátém roce života dětí, tedy po očkovací látce proti 

záškrtu, tetanu a dávivému kašli, aplikované v tomto období stáří dětí, a to i přesto, že tato skupina 

dětí je očkována menším počtem dávek než děti do jednoho roku. Následovaly reakce 

u desetiletých dětí po povinném přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské 

přenosné obrně (293,9 reakcí na 100 000 dávek). Až poté se objevily reakce v prvním a druhém 
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roce života dětí, a to zejména po podání povinné vakcíny proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, 

dětské přenosné obrně, onemocnění způsobeném Hib a virové hepatitidě B (152,7 reakcí na 

100 000 dávek). Nejvíce reakcí se tedy neobjevilo ani po živé attenuované vakcíně proti 

spalničkám, příušnicím a zarděnkám aplikované mezi prvním a druhým rokem života dětí 

(85,2 reakcí na 100 000 dávek). Největší množství reakcí se nevyskytlo ani v období, kdy se děti 

očkují nejvíce z pohledu počtu očkovacích látek i dávek aplikovaných v prvním roce života dětí. 

Nejvíce reakcí nebylo dokonce zaznamenáno po první dávce vakcín (26,0 % reakcí), ale 

u  přeočkování (52,9 % reakcí).  

Široká veřejnost si začala spojovat očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám s autismem 

poté, co v roce 1998 vyšla publikace Dr. Andrew Wakefielda. Po deseti letech potvrdila studie ve 

Velké Británii, že rodiče odmítající očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám mají 

obecné protiočkovací argumenty [110]. V roce 2012 potvrdila japonská studie nulový vztah mezi 

autismem a  očkováním proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám [65]. Dánská studie dokonce 

potvrdila, že očkování vakcínou proti spalničkám má ochranný účinek proti alergiím minimálně 

do 7 let věku dětí a  proti astmatu do 13 let věku [111]. Kojenci mladší 12 měsíců inklinují 

k výskytu spalniček, proto by bylo vhodnější očkovat děti před tímto věkem, a ne až v 15 měsících. 

To není doporučováno, neboť protilátková odpověď kojenců před 9. měsícem věku není 

dostatečná. Děti jsou chráněny pasivní imunitou matky. Pokud ale matky nebyly očkovány, pak je 

v 9 evropských zemích doporučována profylaxe kojenců do 6 měsíců věku [112]. Studie 

provedená v USA navíc potvrdila, že očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám či 

spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím je nejbezpečnější do 15. měsíce věku 

dětí, neboť posléze se zvyšuje riziko křečí až na dvojnásobek [39]. Do brazilského národního 

programu bylo v letech 1998 až 2008 hlášeno 57,2 nežádoucích reakcí na 100 000 dávek za rok, 

a to po očkování vakcínou proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli a vakcínou proti dětské přenosné 

obrně  [113]. Nutno ale říci, že hexavakcína zahrnuta do studie nebyla [113]. 

Hypotéza čtvrtá: Pohlaví nemá stejně jako další sociálně-ekonomické faktory (bydliště, vzdělání 

rodičů, termín porodu a porodní váha) vliv na výskyt nežádoucích reakcí po očkování u dětí. 

Rozdíl v počtu hlášených reakcí ve studii u chlapců a dívek a stejně tak v jejich bydlišti nebyl 

statisticky významný. Vzdělání rodičů očkovaných dětí, termín porodu ani porodní váha dětí 

s hlášenými reakcemi se neukázaly jako faktory ovlivňující výskyt nefyziologických reakcí po 
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očkování u dětí. Hypotéza nemůže být plně potvrzena, neboť data ve studii se úplně neztotožňují 

se srovnávanými daty. Je však jasné, že sociálně-ekonomické faktory budou každého jedince 

ovlivňovat individuálně, nicméně i takové aspekty mohou hrát u dítěte významnou roli při 

vyrovnání se s očkováním. 

Čas od času vědci navrhují vyhodnotit bezpečnost vakcín dle pohlaví [114]. Doporučují, aby se do 

systémů sledující nežádoucí reakce po očkování zadávalo pohlaví pacienta a stalo se tak standardní 

praxí [114]. Překvapivě k tomuto faktoru nepřihlíží mnoho studií [115]. V USA nehrály v letech 

2009 až 2011 ve sledování anafylaktického šoku po očkování u dětí pohlaví ani věk zásadní roli 

[116].  

Hypotéza pátá: Počet odmítačů pravidelného očkování ze strany rodičů a zákonných zástupců 

dětí vykazuje vzestupný trend.  

Hypotéza byla potvrzena, neboť z celkového počtu dětí v kojeneckém věku vedených v ordinacích 

praktických lékařů pro děti a dorost účastnících se studie došlo v jednotlivých letech ke 

statistickému zvýšení odmítnutí očkování rodičů dětí. Lékaři pro děti a dorost účastnící se studie 

si danou skutečnost sami uvědomují a sami přiznávali, že čas s rodiči trávený vysvětlováním 

přínosů očkování stojí lékaře i zdravotní sestru hodně úsilí. Sami lékaři zdůrazňovali potřebu 

osvěty o prospěchu očkování na odborných fórech, ale i v médiích a na internetových portálech. 

Dle lékařů je s podivem, jaký prostor dostávají odpůrci očkování, jejichž argumentům rodiče 

naslouchají tak, až si někdy nedokáží sami udělat rozumný názor na benefity očkování.  

V USA byl také zaznamenán nárůst počtu odmítačů očkování ze strany rodičů, i když doporučené 

dětské očkování má své důvody ať už z hlediska věku, pořadí vakcín a kombinací očkovacích látek 

[117]. Navíc není žádný důkaz o tom, že by rodiče byli spokojeni s jiným očkovacím schématem 

[117]. V roce 2013 a 2014 bylo v USA méně než 1 % odmítačů očkování ze strany rodičů, 

respektive 0,7 % v roce 2013 a 0,8 % v roce 2014 [118; 119], přičemž jako nejčastější důvod pro 

neočkování dětí byl uváděn strach ze závažných nežádoucích reakcí  [120]. Podle dotazníkové 

studie provedené v roce 2013 až 2014 je počet odmítačů očkování ze strany rodičů dětí v ČR 

2,3 %, přičemž jejich počet se za posledních 10 let významně zvýšil [53].  

Vakcíny nebudou nikdy 100% bezpečné, nicméně pokud se nebude dál pokračovat v jejich 

výzkumu, bude přibývat lidí, kteří vakcínám nevěří [121]. Děti z rizikových skupin, 
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s komorbiditami  mají zvláštní režim očkování, na která existují doporučení od odborných 

společenství [122]. Italská studie zjišťovala, jak by se rodiče dětí k očkování stavěli, kdyby 

vakcinace byla dobrovolná, a i když by většina rodičů své děti nechala očkovat, dobrovolné 

očkování by vedlo k neakceptovatelnému snížení plošné proočkovanosti pod 90 % [123].  

Limitace projektu 

Při interpretaci výsledků projektu je třeba vzít v úvahu několik omezení. Za prvé, ačkoliv byli 

účastnící se lékaři pro děti a dorost náhodně vybráni po celé ČR, v menších i větších městech, tak 

31,9 % oslovených lékařů se studie nezúčastnilo. Je nepravděpodobné, že by tito lékaři referovali 

o odlišných nežádoucích reakcích oproti lékařům, kteří se projektu zúčastnili. Neúčast lékařů by 

tedy na výsledky neměla mít zásadní vliv.  

Druhou možnou limitací je skutečnost, že údaje o nežádoucích reakcích vychází ze záznamů 

zdravotnické dokumentace dětí od praktických lékařů pro děti a dorost, nikoliv ze samotných 

hlášení rodičů očkovaných dětí. Je pravděpodobné, že rodiče by hlásili více reakcí než lékaři, na 

druhou stranu právě lékaři jsou kvalifikovaní určit, zda se jedná o nefyziologickou reakci či ne 

[33; 34]. 

S tím je spojeno třetí omezení, což je samotná definice nefyziologické reakce. I když existují 

národní a  WHO kritéria pro rozlišení fyziologické a nefyziologické reakce [98; 99], jejich hranice 

je široká a  závisí na řadě faktorů, jako je například vnímání lékařů či postoj rodičů.  
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7. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Výsledky studie prokázaly vyšší výskyt nežádoucích reakcí než v případě pasivní surveillance 

(reakce hlášené SÚKL). Avšak charakter nežádoucích reakcí získaných ve studii byl méně závažný 

než těch, které byly zjištěny v databázi SÚKL. Uvedené zjištění potvrzuje potřebu zavedení 

povinné evidence nežádoucích reakcí po jednotlivých vakcínách. Hlášení jejich frekvence, 

charakteru a délky trvání by pomohlo jasně specifikovat faktory, které ke vzniku reakcí přispívají. 

Tím by bylo možné rychle reagovat na případný vznik určitých reakcí a signalizovat zpětně do 

ordinací praktických lékařů především pro děti a dorost jasná doporučení v očkovacích postupech. 

Přesná evidence výskytu nežádoucích reakcí by pomohla jasně specifikovat rizika jejich vzniku. 

Jistě by to též pomohlo k vyvrácení mýtů šířených určitými skupinami o škodlivostí očkování.  

Zvýšit počet reakcí hlášených na SÚKL, aby se jejich počet přiblížil aktuálnímu počtu v terénu, 

by pomohlo aktivnější zapojení lékařů. Ti si většinou stěžují zejména na nedostatek času, který 

brání svědomitému hlášení reakcí. Online hlášení, které by data sbíralo zejména z elektronického 

zápisu do zdravotnické dokumentace, by tomu mohlo jistě pomoci. Nejdříve by však metoda 

musela být otestována s následnou analýzou výsledků.  

Vzdělávání zdravotníků a široké veřejnosti o nežádoucích reakcích po očkování by mělo 

v neposlední řadě zvýšit hlášení nežádoucích reakcí po očkování a eliminovat nedůvěru 

v bezpečnost vakcín. Zdravotnickým odborníkům i laické veřejnosti je nutné neustálou potřebu 

hlásit nežádoucí reakce často připomínat, ať už ve formě letáků, příspěvků na seminářích, 

konferencích, v časopisech, v diskusních televizních i rozhlasových pořadech, v čekárnách 

pediatrů apod. Lékaři by měli mít prostřednictvím lékařské komory, vakcinologické společnosti 

a SÚKL podporu v poradenství ohledně očkování a reakcích po očkování. Konzultace pro rodiče 

ohledně očkování by mělo být snadno dostupné, ať už přes praktického lékaře, očkovací centra či 

speciální poradenské služby odborníků. 

Největší počet reakcí se vyskytl u dětí v pěti letech, a tak není potřeba se nijak obávat očkování 

v kojeneckém a batolecím věku či očkování živou vakcínou proti spalničkám, zarděnkám 

a příušnicím. Závažných reakcí po očkování bylo 5,5 %, což je akceptovatelné, a žádné úmrtí se 

nevyskytlo. V dané studii nebyl záchyt reakcí autistického spektra. Nadpoloviční většina reakcí 

(57,7 %) se obešla bez jakékoliv léčby. Určitě je důležité, aby lékař vedl pozornou diskusi s rodiči 
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dětí, provedl detailní anamnézu, neopomenul kontraindikace a případně doporučil individuální 

očkovací plán. Motivace lékařů ve správné a bezpečné očkování by mohla být zvýšena lepší 

honorací lékařů za očkování. 

V neposlední řadě mohou data studie sloužit jako podklady při diskusích s odpůrci očkování, 

jejichž počet i aktivita v poslední době sílí. Výsledky studie jednoznačně potvrdily převahu 

benefitů očkování nad jejich riziky.   
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8. SOURHN 

V ČR nebyly dosud komplexně vyhodnoceny nežádoucí reakce objevující se po očkování. Tyto 

projevy jsou povinně hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), kde jsou centralizovány. 

Následná zpětná vazba je však omezená a srovnání mezi nahlášenými a opravdu zjištěnými 

nežádoucími reakcemi v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost není k dispozici.  

Cílem projektu bylo zmapování a rozbor nežádoucích reakcí po aplikaci vakcín v rámci očkování 

dětí v České republice (ČR), statistické vyhodnocení dat a seznámení široké veřejnosti s výsledky 

projektu.  

Retrospektivně prospektivní dotazníková studie sledovala výskyt, charakter, závažnost, délku, 

frekvenci reakcí. Dotazníky se dále zaměřovaly na sociálně-ekonomické aspekty jako pohlaví, 

věk, lokalita, vzdělání rodičů a porodní váha dítěte. V neposlední řadě se hodnotilo odmítání 

pravidelného očkování. 

Výskyt reakcí po očkování dětí v ČR byl analyzován pomocí dotazníkové studie přímo z ordinací 

pediatrů (aktivní surveillance). Získané výstupy byly porovnány s reakcemi hlášenými na SÚKL 

(pasivní surveillance). Výsledky studie prokázaly vyšší výskyt sesbíraných nežádoucích reakcí, 

než byl počet reakcí hlášených do národního programu na SÚKL, což bylo dáno aktivním sběrem 

dat. Nejvyšší počet reakcí se vyskytl u pětiletých dětí. Závažných reakcí po očkování bylo 5,5 %, 

přičemž žádné úmrtí se nevyskytlo. Nadpoloviční většina reakcí (57,7 %) se obešla bez jakékoliv 

léčby. Byl zaznamenán vzestupný trend odmítání očkování ze strany rodičů dětí.  

Výsledky projektu mohou pomoci ve vzdělávání zdravotnických odborníků a široké veřejnosti 

o nežádoucích reakcích po očkování, v diskuzích o očkovacím kalendáři a konzultační činnosti 

ohledně očkování a reakcích po očkování. Prezentace výsledků projektu ve vědeckých časopisech, 

na konferencích a samotným praktickým lékařům pro děti a dorost napomůže ke zvýšenému 

hlášení nežádoucích účinků ze strany lékařů, což je pro bezpečnost a budoucnost očkování dětí 

v ČR důležité.  
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9. SUMMARY 

In the Czech Republic a complex study of adverse reactions after vaccination in children has not 

been presented yet. Even though reporting of serious adverse reactions to the State Institute for 

Drug Control (SUKL) is mandatory by law, it is seldom performed. Moreover, there is no analysis 

correlating adverse reactions that occurred at doctors` surgeries with actual reported adverse 

reactions to SUKL.  

The main focus of presented work was to analyze and map adverse reactions appearing after 

vaccinations from the children’s vaccination schedule in the Czech Republic.  

The study was conducted in the form of retrospective-prospective questionnaires concentrating on 

adverse reactions, their occurrence, character, seriousness, duration and frequency. Furthermore, 

the questionnaires also focused on socio-demographic data such as gender, age, residency, parents’ 

education, birth weight. Also, the refusal of the compulsory vaccination was assessed. 

Occurrence of adverse reactions after vaccination in the Czech Republic was analyzed by 

questionnaires in pediatricians’ surgeries (active surveillance). Obtained data were correlated with 

data available at SUKL (passive surveillance). The study data showed higher number of collected 

adverse reactions that number of adverse reactions reported to national program at SUKL due to 

the active surveillance used in the study. Highest number of adverse reactions transpired in 

children of 5 years of age. Serious adverse reactions occurred in 5.5% with no death. More than 

half reactions (57.5%) were not treated with any treatment. Increasing tendency of vaccination 

declining by parents of children was noted. 

The study results could serve as an important source of information in education of healthcare 

professionals and general public about adverse reactions after vaccination, in debates concerning 

the compulsory vaccination schedule and in consulting activities about vaccination and their 

adverse reactions. Project results published in a scientific journal with impact factor, presented on 

conferences and also provided to pediatricians could help increase reports of adverse reactions, 

which is an important aspect for the vaccination safety in the Czech Republic.    
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10.  ZKRATKY 

ČR – Česká republika 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

DTP – záškrt, tetanus a dávivý kašel 

DTP-IPV – záškrt, tetanus, dávivý kašel a dětská přenosná obrna 

DTP-HBV-IPV-Hib – záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná obrna, onemocnění 

způsobené Hib a virová hepatitida B 

FDA – U.S. Food and Drug Administration, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ze Spojených 

států amerických 

Hexavakcína – vakcína záškrtu, tetanu, dávivému kašli, onemocnění způsobenému Hib, proti 

dětské přenosné obrně a virové hepatitidě B 

Hib – Haemophilus influenzae b 

HIV – lidský imunodeficitní virus 

HPV – lidský papillomavirus 

MMR – spalničky, příušnice a zarděnky 

MMRV – spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice 

PCV – pneumokokové infekce 

Polio vakcína – vakcína proti dětské přenosné obrně 

RNA – ribonukleová kyselina 

SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv 

TBC – tuberkulóza 

TLR – Toll like receptor 
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USA – Spojené státy americké 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

VAERS – Vaccine adverse event reporting system, Systém k hlášení nežádoucích rekací po 

očkování 

VLP – virus podobných částic 

WHO – Světová zdravotnická organizace 
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12. PŘÍLOHA 1 – Charakter sběru nefyziologických reakcí 

Lokální reakce Zarudnutí a/nebo otok v místě podání  
 Zarudnutí/otok k nejbližšímu kloubu  
 Zarudnutí/otok přesahující 10 cm v průměru (78 cm²) 
 Bolest, zarudnutí a otok trvající déle než 3 dny 
 Reakce vyžadující hospitalizaci 

Absces v místě podání Fluktuující nebo spontánně perforující ložisko v místě aplikace 

Lymfadenitida (včetně 
supurativní lymfadenitidy) 

Zvětšení lymfatických uzlin (více než 10 mm po primovakcinaci a 20 mm po 
revakcianci) 

Horečka  Teplota vyšší než 38,5 ºC trvající déle než dva dny nebo provázená dalšími 
příznaky. 

Alergická reakce   Kožní projevy (kopřivka, ekzém) 
 Dušnost 
 Otok obličeje nebo generalizovaný otok 

Anafylaktoidní reakce  Objevení do 2 hodin po vakcinaci  
 Dušnost způsobená bronchspazmem 
 Laryngospasmus/laryngeální edém 
 Kožní projevy (kopřivka, ekzém) 
 Otok obličeje nebo generalizovaný otok 

Anafylaktický šok Objevení okamžitě (nejdéle do půl hodiny) po vakcinaci  

Postvakcinační exantém MMR – celotělový s/bez teploty 7 dní po očkování  

Plané neštovice – 2–26 dní po očkování 

Artalgie Kloubní bolest trvající souvisle nebo s přestávkami více než 10 dní 

Neutišitelný pláč Trvající nejméně 3 hodiny doprovázený křikem ve vysokých polohách 

Křeče  Febrilní 
 Afebrilní 

Hypotonicko-hyporeaktivní 
episoda  

Náhle vzniklá bledost, pokles nebo vymizení reakcí, snížený svalový tonus 
(do 24 hodin po očkování) 

Syndrom Guillain-Barré Akutně vzniklá rychle progredující, ascendentní symetrické paralýza, bez 
teploty při vzniku paralýzy a se ztrátou čití, vzniklá do 30 dnů po podání 
vakcíny 

Encefalopatie Alespoň 2 z následujících příznaků: 
 Křeče 
 Závažná alterace vědomí trvající jeden a více dní 
 Zřetelné změny chování trvající jeden a více dní 
 Příznaky edému mozku 

Časově související vzniklé do 48 hodin po očkování DTP nebo 7–12 dní po 

MMR 

Encefalitida, 
encefalomyelitida 

Dtto příznaky encefalopatie Časově související jsou vzniklé 1–4 týdny po 

očkování. 

Apnoe Apnoe se může objevit u velmi předčasně narozených dětí 

Trombocytopenie, 
trombocytopenická purpura 

15–32 dní po očkování MMR vakcínou 

Jiné Jiné výše nezmiňované reakce posouzené lékařem jako neočekávané 
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13. PŘÍLOHA 2 – Dotazník pro sběr nefyziologické reakce po očkování 

D O T A Z N Í K                     č.  
Sledování nefyziologických reakcí po očkování dětí  

v letech 2011, 2012 a 2013 

 
Datum narození dítěte 

MĚSÍC ROK 
Pohlaví M Ž 

Datum očkování 
MĚSÍC ROK 

Bydliště MĚSTO VENKOV 

Vzdělání matky 
ZÁKLADNÍ SŠ VŠ 

Porod V TERMÍNU PŘEDCASNĚ 

Vzdělání otce 
ZÁKLADNÍ SŠ VŠ 

Porodní váha dítěte 
 

Rodinná anamnéza: (prosím vypsat konkrétně) 

 

 

Anamnéza dítěte: (prosím vypsat konkrétně) 

Alergie................................................................................................................................................ 

Astma................................................................................................................................................. 

 Opakovaná nemocnost...................................................................................................................... 

Další.................................................................................................................................................... 

Druh očkování: (prosím zaškrtněte jen 1 druh očkování, při více druzích očkování použijte nový formulář) 

1. Záškrt, tetanus, dávivý kašel, onemocnění způsobené Hib, dětská přenosná obrna, virová 
hepatitida B  

2. Spalničky, příušnice, zarděnky  
3. Záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná obrna 
4. Virová hepatitida B  
5. Tuberkulóza  
6. Pneumokokové infekce 
7. Rotavirové infekce 
8. Klíšťová encefalitida 
9. Meningokokové infekce 
10. Karcinom děložního hrdla 
11. Jiné či jiná kombinace menšího počtu očkovacích látek …………………………................................ 

Název použité vakcíny:…..………..…………………………………………………………....................................................... 

1. dávka…..…... 2. dávka…........ 3. dávka..…...…4. dávka….....…Přeočkování………............................. 
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Charakter reakce Doba výskytu reakce po 
očkování  

Délka trvání reakce 

Závažná lokální reakce v místě vpichu 
(zarudnutí a /nebo otok a/nebo 
bolest) 

  

Absces v místě podání   
Lymfadenitida   
Horečka (≥ 38,5ºC)   

Alergická/anafylaktoidní reakce    
Anafylaktický šok    
Postvakcinační exantém   
Artralgie   
Diseminovaná BCG infekce   
Osteitis/osteomyelitis   
Neztišitelný pláč   
Hypotonicko-hyporeaktivní epizoda 
(šokový kolaps) 

  

Gastrointestinální potíže   
Akutní paralýza   
Encefalopatie    
Encefalitida, encefalomyelitida   
Meningitida   
Křeče   
Apnoe   
Smrt   
Jiné…………………………………… 
……………………………………….. 

  

 

Další podrobnosti nefyziologické reakce: (příčina, průběh, léčba, specialista lékař, řešení atd.) 
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14. PŘÍLOHA 3 – Dotazník pro sběr počtu dětí v ordinaci 

V Praze dne 2. ledna 2013 

 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,  

velmi děkuji za Vaši ochotu a čas strávený v účasti projektu Sledování nefyziologických reakcí po 

očkování dětí! 

Pro statistické vyhodnocení projektu je důležité vyplnit následující tabulku ohledně počtu dětí 

v jednotlivých věkových kategorií a letech. Pokud znáte počty dětí ve věkových rozmezích, prosím 

vyznačte tak: 

VĚK DÍTĚTE 2011 2012 2013 

0    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    
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Dále Vás poprosím o vyplnění počtu dětí, jejich věku a typu vakcín, u kterých bylo odmítnuto 

pravidelné očkování v jednotlivých letech: 

 

 

2011 

POČET DĚTÍ VĚK DĚTÍ TYP OČKOVÁNÍ 

   

 

 

2012 

POČET DĚTÍ VĚK DĚTÍ TYP OČKOVÁNÍ 

   

 

 

2013 

POČET DĚTÍ VĚK DĚTÍ TYP OČKOVÁNÍ 

   

 

Ještě jednou děkuji za Vaši pomoc. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

S pozdravem 

PharmDr. Aneta Kocourková 

Anetta99@hotmail.com 

+420 733 568 028 
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15. PŘÍLOHA 4 – Průvodní dopis s představením projektu 

 

V Praze dne 2. ledna 2013 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,  

 

dovoluji si Vás oslovit s prosbou o pomoc při řešení projektu, který vznikl ve spolupráci s 3. 

lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.  

Cílem projektu je retrospektivně prospektivní sběr dat zaměřený na nežádoucí účinky vakcín 

aplikovaných v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost v letech 2011–2013 s následným 

statistickým vyhodnocením. Konkrétně se budou sledovat nefyziologické reakce, které nejsou 

běžnými reakcemi po očkování. Podobné projekty byly realizovány v celé řadě zemí se 

zajímavými výsledky pro odbornou veřejnost. Komplexní studie, která by mapovala situaci 

v České republice, bohužel zatím chybí. Výše uvedená studie je koncipovaná jako dotazníková a 

samozřejmě je anonymní.  

Prosím tímto participující ordinace praktických lékařů pro děti a dorost o vyplnění dotazníků  

o nežádoucích reakcích po očkování. Pro jeden nežádoucí účinek po jednom druhu očkování za 

období let  2011, 2012 a 2013 prosím použijte vždy jeden dotazník. Návrh dotazníku je přiložen. 

Dotazníky budou v průběhu studie pravidelně sbírány. Projektu se budou účastnit dva až tři lékaři 

v každém kraji, v Praze jeden lékař v každém z prvních deseti obvodů.  

Vaši odbornou pomoc bychom velmi uvítali. Přes Vaše časové vytížení doufáme, že si na tento 

unikátní a ryze akademický projekt najdete čas.  

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem 

 

PharmDr. Aneta Kocourková 

Anetta99@hotmail.com 

+420 733 568 028 
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16. PŘÍLOHA 5 – Vyjádření školitelky projektu 

V Praze dne 4. ledna 2013 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,  

 

pracuji na Ústavu epidemiologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jsem školitelkou 

PharmDr. Anety Kocourkové, studentky postgraduláního studia 3. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze.  

Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši účast v projektu Sledování nefyziologických reakcí po 

očkování dětí v letech 2011–2013. Tato retrospektivně prospektivní dotazníková studie je 

anonymní a zúčastní se jí dva až tři lékaři v každém kraji, v Praze jeden lékař v každém z prvních 

deseti obvodů.  

Podobné projekty byly realizovány v celé řadě zemí se zajímavými výsledky. Obdobná studie, 

která by mapovala situaci v České republice, bohužel zatím chybí.  

Vaší odborné pomoci si navzdory Vašemu zaneprázdnění velmi vážíme, neboť bez Vaší ochoty 

by tento projekt nemohl být uskutečněn. Po ukončení projektu budete určitě seznámeni s výsledky 

studie. 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem 

 

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.  

Jana.Danova@lf3.cuni.cz 
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17. PŘÍLOHA 6 – Prohlášení autorky projektu 

Já, Aneta Kocourková, narozená 19. 2. 1983 v Jilemnici, okres Semily, bydliště K Drsnici 

12, 160 00 Praha 6 prohlašuji, že informace získané v průběhu dotazníkového projektu 

Sledování nefyziologických reakcí po očkování dětí: 

 

1. použiji výhradně pro účely studie 

 

2. budu vést jako přísně důvěrné a neseznámím s nimi žádnou třetí stranu 

 

 

PharmDr. Aneta Kocourková  

Studentka PGS studia 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Podpis a datum:  


