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Zápis
z jednání Národní imunizační komise (NIKO), konaného dne 7. prosince 2017
Přítomni dle prezenční listiny (příloha 1).
1. Volba místopředsedy a tajemníka
Shodným hlasováním všech přítomných byli na základě návrhů předsedkyně
Mgr. Evy Gottvaldové zvoleni prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. jako místopředseda
NIKO a MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D. jako tajemník NIKO.
2. Projednání návrhu materiálu pro poradu vedení „Antigenní složení očkovacích
látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018“
Antigenní složení očkovacích látek pro rok 2018 pro pravidelná očkování reflektuje
skutečnost, že novelou vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem byly pozměněny
indikace očkování proti virové hepatitidě B u dospělých, které byly částečně přesunuty
do zvláštního očkování. V ostatních případech zůstává antigenní složení očkovacích
látek pro rok 2018, ve srovnání s rokem 2017, nezměněno.
Přítomní se shodli na potřebě několika drobných formálních úprav návrhu, po jejichž
zapracování byla odsouhlasena finální podoba materiálu, který bude předložen
ke schválení poradou vedení ministerstva a posléze k publikaci formou Sdělení ve Sbírce
zákonů.
3. Očkování zdravotně stigmatizovaných osob podle novely zákona o veřejném
zdravotním pojištění proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae b
Jedná se o požadavek vznesený ze strany zástupců pojišťoven v souvislosti s tím, že
v současnosti je v ČR pro očkování proti nákazám vyvolaným Hib dostupná pouze jedna
vakcína, jejíž aplikaci SPC umožňuje pouze dětem (od 2 měsíců věku), nikoli dospělým
osobám. Současně SPC vakcíny uvádí očkovací schéma pouze pro děti do 5 let věku.
Zdravotně stigmatizované osoby, především pak pacienti s asplenií a hyposplenií, by
měli být, v souladu s mezioborovým doporučením, očkováni 1 dávkou vakcíny proti Hib.
Z uvedených důvodů a v souvislosti s novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění,
se tudíž jeví jako nezbytné vydat doporučení, které upraví očkování proti Hib
i u zdravotně stigmatizovaných osob starších 5 let věku, včetně dospělých. O vydání
doporučení k postupu očkování těchto skupin osob budou požádány odborné společnosti
ČLS JEP (ČVS a OSPDL).
4. Různé
-

Očkování hexavakcínou po zrušení dodávek Infanrix Hexa
VZP a Svaz zdravotních pojišťoven ČR cestou svých zástupců v NIKO zaslali
informaci, upozorňující na skutečnost, že při výběrovém řízení z dosavadního
portfolia hexavakcín vypadla jedna ze dvou dostupných očkovacích látek. S platností
od 1. 1. 2018 tak bude nadále k dispozici pro účely pravidelného očkování pro
očkující lékaře pouze jedna vakcína.
Z výše uvedených důvodů VZP a SZP ČR žádá NIKO o stanovisko ke způsobu
dokončení očkovacího schématu u dětí, rozočkovaných v roce 2017 vakcínou, která
již nadále nebude k dispozici, po 1. 1. 2018. Dále je požadováno stanovisko k otázce
výběru hexavakcíny pro očkování u nedonošených dětí od 1. 1. 2018.
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Uvedené doporučení k metodice pro vykazování a úhrady očkování vyplývající
z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb. vypracují zástupci
České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických
dětských lékařů ČLS JEP. Toto doporučení bude poté cestou MZ postoupeno VZP
a SZP ČR. V souvislosti se zamýšleným zajištěním pouze jedné z dostupných vakcín
bylo ze strany NIKO vyjádřeno znepokojení. NIKO doporučila zajistit dostupnost obou
registrovaných hexavakcín k zabezpečení pravidelného očkování. Zastoupení dvou
vakcín v dostupném portfoliu se v minulosti ukázalo jako vhodné řešení pro řádné
zajištění pravidelného očkování v situacích, kdy došlo k výpadkům v dostupnosti
jedné z vakcín nebo bylo očkování ze zdravotních indikací zahájeno později,
s ohledem na skutečnost, že exkluzivně vybraná vakcína nemá dle SPC dostupná
data pro bezpečnost a imunogenitu u dětí starších 24 měsíců věku. Současně nemá
data pro nedonošené děti.
-

Specifikace sekundárních imunodeficitů pro účely očkování
S ohledem na novelu zákona č. 48/1997 Sb. je nezbytné pro očkování proti IMO, IPO,
Hib a chřipce specifikovat konkrétní diagnózy nebo skupiny diagnóz, kterých se
budou tato očkování týkat. Jedná se zejména o vymezení stavů závažných
primárních a sekundárních imunodeficitů, vyžadujících dispenzarizaci na
specializovaném pracovišti. NIKO požádá Expertní pracovní skupinu NIKO o zajištění
vypracování uvedené specifikace s termínem vypracování a zaslání členům NIKO
nejpozději do 28. 2. 2018.

V Praze dne 16. prosince 2017

Zpracoval:

MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.

Verifikovala: Eva Gottvaldová
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