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Vakcinační strategie – děti

Vakcinační strategie pro očkování zdravotně stigmatizovaných dětí ve věku 10 – 17 let
vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České republice.
Dodatek č. 1) k usnesení vlády č. 1413 ze dne 19. 11. 2009 o vakcinační strategii pro
očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009 v České
republice.
Usnesením vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 942 k činnosti ústředních
správních úřadů a dalších institucí v době pandemie chřipky bylo v bodě II.2. uloženo
ministryni zdravotnictví průběžně s krajskými úřady koordinovat opatření k omezování
následků pandemie a pravidelně o těchto opatřeních informovat vládu. Na základě
uvedeného usnesení vlády byla usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2009 č. 1413 přijata
Vakcinační strategie pro očkování vakcínou proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1)
2009, která blíže specifikovala opatření u vybraných dospělých osob s tím, že pokud budou
známy informace a odborná doporučení pro očkování dětské populace, přistoupí ČR i
k vakcinaci dětí.
Vzhledem ke skutečnosti, že Evropská léková agentura (EMEA) vydala doporučení pro
použití pandemické vakcíny Pandemrix (výrobce GSK) používané k vakcinaci u vybraných
dospělých osob v ČR i pro očkování dětí, projednala Pracovní skupina pro pandemickou
vakcinaci zdravotně stigmatizovaných osob na svém zasedání dne 25. 11. 2009 vakcinační
strategii pro vakcinaci pandemickou vakcínou u zdravotně stigmatizovaných dětí. Současný
nedostatek dat o vakcinaci u nejmladších věkových skupin vedl k rozhodnutí aplikovat
pandemickou vakcínu Pandemrix dětem ve věkové skupině 10 – 17 let s vybranými
závažnými onemocněními, tedy dětem, u nichž by případná infekce virem Pandemic (H1N1)
2009 mohla způsobit vážné zdravotní problémy. Vakcinace očkovací látkou Pandemrix u dětí
bude provedena v jednodávkovém schématu s výjimkou dětí se závažnými poruchami
imunitního systému, a to jak vrozenými, tak získanými včetně onkologických onemocnění,
kterým bude vakcína podána ve dvoudávkovém schématu.
K vakcinaci zdravotně stigmatizovaných dětí ve věku 10 – 17 let byly vytipovány následující
skupiny diagnóz :
1. Závažná chronická kardiovaskulární onemocnění, projevující se příznaky srdečního
selhávání.
2. Závažná chronická onemocnění dýchacích cest
a) astma bronchiale jen při dlouhodobé protizánětlivé léčbě inhalačními kortikoidy
b) závažná onemocnění dýchacích cest a plic (např. vrozené vady dýchacích cest,
emfyzém, cystická fibróza, bronchopulmonální dysplázie, chronická respirační
insuficience)
c) parenchymová plicní onemocnění.
3. Závažná chronická renální onemocnění (nefrotický syndrom, chronické renální selhání
a dialýza).
4. Závažné poruchy imunitního systému
a) závažné vrozené a získané imunodeficity
b) onkologická onemocnění.
5. Stavy zvyšující riziko aspirace

a) neuromuskulární poruchy – muskulární dystrofie, myastenia gravis, spinální
muskulární atrofie (Werdnig-Hoffmann), DMO, onemocnění míchy a mozku, která ztěžují
dýchání.

Očkování dětí, jako dobrovolné očkování, bude prováděno podle výše stanovených kriterií
ve stávajících vakcinačních centrech fakultních nemocnic nebo v již stávajících vakcinačních
centrech určených krajem k tomuto účelu (v krajích, které nemají na svém území fakultní
nemocnici a v dalších krajích, které se rozhodly, že je potřeba vybrat ještě další centra),
která budou schopna aplikaci očkovací látky dětským pacientům zajistit. Problematika
očkování dětí byla projednána dne 25. 11. 2009 na jednání Ministerstva zdravotnictví s členy
Zdravotní komise Asociace krajů České republiky. V návaznosti na toto jednání byly kraje
dopisem paní ministryně požádány o určení vakcinačních center/centra, a to s důrazem na
kraje, které nemají na svém území fakultní nemocnici (příloha č. 1 – seznam VC určených
kraji). Na základě odborných odhadů lze očekávat, že počet dětí, které budou k vakcinaci
pandemickou vakcínou vytipovány, se bude pohybovat kolem cca 30 dětí z jedné ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost (dále jen „PLDD“). Při evidovaném počtu ordinací PLDD
cca 2 200 v České republice činí předpokládaný podíl dětské populace určených k vakcinaci
celkem cca 66 000 dětí.. Současně lze očekávat, že nejvyšší podíl dětí vytipovaných pro
vakcinaci bude s diagnózou astma bronchiale.
Výběr dětských pacientů k vakcinaci bude probíhat následovně - PLDD vytipují ze svých
pacientů ty, kteří splňují shora navržená zdravotní a věková kritéria. Rodiče se v případě
zájmu o očkování svého dítěte vakcínou budou informovat u registrujícího lékaře. Informace
pro PLDD, včetně seznamu určených vakcinačních center pro vakcinaci dětských pacientů,
budou zveřejněny na webových portálech Sdružení PLDD a Ministerstva zdravotnictví
(http://pandemie.mzcr.cz) a zároveň budou rozeslány dopisem ministryně zdravotnictví
cestou krajských úřadů.
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