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Doporučení KS COVID MZ k provádění očkování v průběhu pandemie onemocnění
COVID-19
Očkováni je nejlepší a nejúčinnější prostředek v prevenci přenosu a výskytu infekčních
onemocnění u jednotlivce i v populaci. Bez očkování nelze kontrolovat výskyt vybraných
přenosných onemocnění. Ani nový SARS-CoV-2 virus a onemocnění Covid-19 nebudou
pravděpodobně z lidské populace eliminovány bez očkování. Očkovací látka proti novému
koronaviru zatím není k dispozici a ani v nejbližších měsících ji nelze očekávat.
Přesto v době pandemie nelze zapomínat na ostatní očkování, která mohou ochránit před
takovými infekcemi jako je černý kašel, spalničky, tetanus nebo záškrt. Ta se vyskytují i v době
současné pandemii a mohou neočkovaného ohrozit na zdraví nebo životě, podobně jako
koronavirus. Očkování se nedoporučuje odkládat na dobu po pandemii a v očkování je možné
pokračovat i v tuto dobu. Očkování osobám bez zjevných akutních zdravotních obtíží nemůže
v souvislosti s koronavirem ublížit. Odkládání očkování, může vést k prodloužení období
vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění. Riziko nákazy vakcinací preventabilní infekce
je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy očkovaného onemocněním
Covid-19 od ostatních pacientů přítomných v čekárně lékaře. Očkování nepoškozuje imunitní
systém a nezvyšuje riziko vzniku onemocnění Covid-19.
Cílem doporučení je ochrana lidského zdraví a životů, spolu s prevencí vzniku a šíření jiných
infekčních onemocnění a jiných epidemií.
Klinická skupina COVID podporuje stanoviska České vakcinologické společnosti ČLS JEP
k provádění očkování v době probíhající pandemie onemocnění Covid-19, vydaná 11.3. 2020
a 31.3. 2020. Klinická skupina COVID doporučuje:
•
•
•
•
•

provádět očkování bez omezení i za současné epidemiologické situace,
očkování neodkládat,
pokračovat v řádném očkování s důrazem na děti mladší tří let věku,
k očkování využívat běžně doporučené očkovací látky a doporučená vakcinační schémata,
provádět očkování také u rozočkovaných osob k dokončení schématu ve standartním
režimu,
• očkování plánovat v jiných ordinačních hodinách, než probíhá péče o akutně nemocné, aby
nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných,
• očkování neprovádět u osob, které jsou v karanténě pro onemocnění Covid-19 nebo mají
zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění,
• respektovat doporučení registrujícího lékaře a dodržovat individuální přístup k rizikovým
pacientům.

Klinická skupina COVID MZ
Odborné doporučení / stanovisko KS COVID MZ

Zdroje:
Česká vakcinolgická společnost. Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k
provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.
https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska
Česká vakcinolgická společnost. Očkování v době COVID-19.
https://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska
CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Information for Pediatric Healthcare Providers.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html.
American Academy of Pediatrics. COVID-19 Clinical Guidance Q & A.
https://services.aap.org/en/pages/covid-19-clinical-guidance-q-a/
WHO Regional Office for Europe. Guidance on routine immunization services during COVID19 pandemic in the WHO European Region. 2020. http://www.euro.who.int/en/healthtopics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technicalguidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/guidance-onroutine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region-2020

Zpracování:
Za autorský kolektiv:

Klinická skupina COVID MZ
Roman Chlíbek

2

