Zápis
z jednání Národní imunizační komise konaného dne 8. 11. 2011 na MZ
Přítomní: viz prezenční listina
1) Projednání zdravotních indikací pro potřeby náhrady očkovacích látek pro povinná
očkování, případně žádost rodičů k zajištění povinného očkování (použití vakcín
objednaných v rámci pravidelného očkování a jejich možná záměna v různých
kombinacích).
V praxi jde o dvě roviny: jednak zdravotní indikace, která znemožňuje podání
hexavakcíny a potom odmítání rodičů nechat aplikovat hexavakcínu, s tím, že požadují
aplikaci rozloženou na několik monovakcín a kombinovanou vakcínu, avšak nechtějí
hexavakcínu. Zdravotní pojišťovny (ZP) uhradí od 1. 1. 2012 vakcíny dle antigenního
složení, je však třeba aby se zaměřily na kontrolu spotřeby očkovací látky (INFANRIX
HEXA x INFANRIX HIB) u jednotlivých lékařů a v případě extrémní spotřeby
INFANRIX HIB vyžádaly medicínské odůvodnění doložené ve zdravotnické
dokumentaci. ZP budou v případech zdravotních indikací hradit i použití jiných vakcín
objednaných pro tyto účely, nebudou ale nižší kombinace hradit jen na základě požadavku
rodičů, v těchto případech bude uhrazen pouze výkon očkování.
1.1. Za tím účelem NIKO/OVZ osloví vakcinologickou, neurologickou a neonatologickou
společnost, aby stanovily konkrétní indikační omezení podání INFANRIX HIB
namísto INFANRIX HEXA.
1.2. OVZ sdělí ZP porovnání spotřeby obou výše uvedených vakcín za rok 2011.
1.3. Tento bod bude předmětem příštího jednání NIKO.
2) Možnosti použití vakcín pro řešení nadstandardního očkování s částečnou úhradou
ze zdravotního pojištění (možné kombinace).
Ze zápisu z jednání u pana náměstka MZ ČR ing. Noska ze dne 26. 10. 2011 vyplývá, že
ve výše uvedeném případě budou ZP hradit pouze výkon očkování a očkovací
nadstandardní látku si uhradí zájemce.
2.1. OVZ požádá o právní výklad zákona o veřejném zdravotním pojištění, který bude
v konsensu se ZP publikován.
3) Projednání návrhu postupu při řešení výpadku dodávek očkovacích látek nebo
s dodáním očkovacích látek s kratší exspirační dobou.
Návrh „Postupu“ je z části zahrnut v Podmínkách veřejné obchodní soutěže „Výběr
distributora k zajištění komplexních služeb pro pravidelná očkování roku 2012, 2013“.
Zbývající požadavky uvedené v „Postupu“ je třeba do těchto podmínek zapracovat.
4) Různé.
- Inventarizace očkovacích látek pro pravidelná očkování v ordinacích PL a PLDD –
pokyn hlavního hygienika ČR. V dohodě se stávajícím distributorem bude ke dni
16. 12. 2011 s výjimkou urgentních stavů proveden stop stav distribuce vakcín pro
pravidelné očkování.
- BCG vakcína nedostatek: opakovaně diskutována možnost dovozu BCG vakcíny
bulharské provenience, NIKO vydává s ohledem na avizovanou dostupnost BCG SSI
vakcíny opět negativní stanovisko k zahájení SLP a to i s odůvodněním možného
rizika výskytu vedlejších reakcí.
- Žádost Sanofi – Pasteur o vydání stanoviska NIKO k vakcíně Pediacel a jejímu použití
v rámci pravidelného očkování stejně jako k žádosti této firmy o stanovisko k zařazení
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vakcíny Adacel pro očkování dětí ve věku 5-6 let. Žádosti nelze vyhovět s ohledem na
již projednanou a v nejbližších dnech uskutečněnou publikaci antigenního složení
očkovacích látek pro pravidelná očkování pro rok 2012 ve Sbírce zákonů.
OVZ osloví ZP se žádostí o poskytnutí dat o proočkovanosti proti pneumokokovým
infekcím za rok 2010.
Nutné upravit stanovisko NIKO k očkování proti rotavirovým infekcím tak, aby byla
reflektována změna očkovacího kalendáře a aktuální SPC obou očkovacích látek,
následně bude publikováno na stránkách MZ/NIKO.
OVZ učiní dotaz na nám. Plíška ohledně výkladu věkového intervalu očkovaných
dívek proti HPV infekci. Schválená verze zákona počítá s termínem 3 měsíce po
přijetí zákona (předpokládaná účinnost od 1. 4. 2012), úhrada by se měla týkat dívek,
u kterých bude první dávka očkovací látky podána od dokončeného 13. roku a před
dovršením 14. roku nejpozději. Stanovisko bude podkladem pro nastavení kontrolního
systému pro úhradu ze zdravotního pojištění.
Na program příštího zasedání NIKO zařadit metodiku administrativní kontroly
proočkovanosti tak, aby ZP měly model pro vykazování proočkovanosti, které jim
ukládá novela zákona 258/2000 Sb., s účinností od 1.1.2012.

V Praze dne 9. 11. 2011
Zapsala: Dr Kvášová
Verifikovala: Dr Cabrnochová – místopředsedkyně NIKO

