Zápis
z jednání Národní imunizační komise (NIKO) konaného
dne 8. října 2014 na Ministerstvu zdravotnictví (MZ)
Přítomní dle prezenční listiny.
1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná
očkování
Současný návrh antigenního složení pro rok 2015 nezahrnuje, s ohledem na
současnou nedostupnost, divakcínu proti záškrtu a tetanu, jinak neobsahuje žádné
rozdíly oproti materiálu upravujícímu antigenní složení pro rok 2014. Vzhledem
k doposud rozpracované novele vyhlášky o očkování bude do textu antigenního
složení pro rok 2015 doplněna možnost jeho úpravy během roku v návaznosti na
finální podobu novelizované vyhlášky o očkování. Členové NIKO jednohlasně
odsouhlasili návrh antigenního složení pro rok 2015, posléze bude materiál pod
názvem „Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro
pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování“ předložen ke schválení poradou vedení
MZ a následně publikován ve Sbírce zákonů.
2. Sérologické přehledy (SP) 2013 - závěry a další strategie před publikací
V úvodu předseda NIKO MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. požádal členy komise, aby
problematice SP věnovali zvýšenou pozornost a aby se aktivně zapojili do aktivit
spojených s Národním očkovacím dnem, jejichž důležitou součástí bude také
problematika infekčních nemocí a SP. Členové NIKO se vyjádřili k návrhu „Informace
o vyhodnocení víceúčelového SP protilátek proti spalničkám, příušnicím, virové
hepatitidě B a dávivému kašli“ (dále jen „Informace“), která vychází ze Závěrečné
zprávy vypracované Zdravotním ústavem se

sídlem

v Ostravě

a

Zdravotním

ústavem se sídlem v Ústí nad Labem a dále z „Návrhu odborných opatření
k výsledkům SP 2013“ (dále jen „Návrh opatření“) vypracovaných prof. MUDr.
Chlíbkem, Ph.D. Komentovaná informace bude v podobě odsouhlasené NIKO
předložena ke schválení poradou vedení MZ. NIKO se usnesla na následujících
úpravách Informace:
I.

Bod 3. Návrh rozhodnutí pana ministra
-

Na základě závěrů Návrhu opatření bude doplněn nový úkol - projednat
možnost posunutí termínu aplikace 2. dávky MMR do pozdějšího věku. Ke
splnění úkolu zajistí oddělení epidemiologie MZ ve spolupráci se Státním
zdravotním ústavem analýzu epidemiologické situace ve výskytu parotitidy,
spalniček a zarděnek v ČR a okolních zemích (v provázanosti s jejich
očkovacími schématy pro MMR) a dále stanovisko odborných společností
pediatrů k optimálnímu věku dítěte pro aplikaci 2. dávky MMR (v návaznosti
na termíny preventivních prohlídek dětí).

-

Bude doplněna možnost prezentace závěrů z vyhodnocení SP 2013 na
odborných fórech včetně konferencí a publikací v odborných časopisech.

Úkol projednat s OSPDL ČLS JEP standardizovanou formu předávání výpisu

-

ze zdravotní dokumentace praktickým lékařům pro dospělé, jejíž součástí
bude i údaj o podaných očkováních, datum očkování a název vakcíny, bude
doplněn o projednání povinnosti předávat ještě další údaj – počet
aplikovaných dávek vakcín.
Bude doplněn nový úkol, kterým bude uloženo při nejbližší další novele

-

zákona č. 48/1997 definovat částečnou úhradu alternativních vakcín pro
pravidelná očkování.
II. Závěr Informace bude doplněn
o uložení povinnosti projednat na NIKO možnou úpravu očkovacího

-

kalendáře pro MMR;
o větu upravující nezbytnost opakování SP – následující SP provést v roce

-

2016.
Závěrečná zpráva k SP 2013 bude ve formátu *pdf na CD nosičích distribuována
dotčeným odborným lékařským společnostem.
3. Různé
-

Proočkovanost proti pneumokokům
Data o proočkovanosti proti pneumokokům získaná od VZP ČR a Svazu ZP ČR
byla členům NIKO rozeslána, včetně dopisu VZP ČR, vysvětlujícího vznik
předchozích

diskrepancí

v zaslaných

údajích

o

proočkovanosti

proti

pneumokokům.
-

Stanovisko SÚKL k dopisu hlavního hygienika ČR
Ředitel SÚKL zaslal hlavnímu hygienikovi ČR, na základě požadavku z jednání
NIKO konaného dne 7. 7. 2014, stanovisko k diskrepancím v počtech hlášení
závažných nežádoucích účinků vakcín, které jsou uvedeny v informačním
Zpravodaji SÚKL 2/2014. NIKO k uvedenému konstatuje, že bere na vědomí
gesci SÚKL za sběr dat z hlášení nežádoucích účinků vakcín, nicméně
upozorňuje, že za prioritní považuje správnou interpretaci výsledků těchto
hlášení.

-

Očkování chlapců proti HPV
Na základě žádosti MZ o vyjádření k možnému rozšíření očkování proti HPV
u chlapců vypracovala Česká vakcinologická společnost ČLS JEP stanovisko,
ve kterém je mimo jiné vyjádřeno, že asociace mezi HPV infekcí a karcinomem
rekta není tak silná jako u karcinomu děložního čípku a nejsou dostupná
dostatečná data prokazující účinnost a ekonomickou výhodnost očkování
v případě rektálního karcinomu. Data o účinnosti v prevenci karcinomu anu
byla dominantně sledována u homosexuálních mužů a předpokládá se, že
absolutní přínos očkování s ohledem na prevenci rakoviny řiti je u obecné
populace velmi nízký. Přesto je i tuto skutečnost nutno brát v potaz při možném
rozhodování o rozšíření indikace očkování proti HPV i u mužské populace.
Důležitým podpůrným argumentem je také schválení nové indikace, prevence

premaligních análních lézí a análních karcinomů pro tetravakcínu. V současné
době je prioritní dosažení co nejvyšší proočkovanosti proti HPV u dívek.
-

Očkovací schéma u hexavakcíny
S odkazem na žádosti některých rodičů týkající se očkování dětí hexavakcínou
ve schématu 2+1 dávka, konstatuje NIKO, že pouze vyhláškou požadované
schéma 3+1 je součástí národní strategie očkování. V tomto duchu bude
formulováno oficiální stanovisko NIKO, které připraví prof. MUDr. Chlíbek,
Ph.D. společně s MUDr. Cabrnochovou.

-

Novela vyhlášky o očkování
Návrh novely vyhlášky o očkování, s ohledem na vytíženost odpovědných
pracovníků MZ řešením opatření k prevenci zavlečení Eboly, bude zaslán
k připomínkám v průběhu roku 2015.

V Praze dne 7. listopadu 2014

Zapsal: MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.
Verifikoval: Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

