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Lékaři chtějí proti pneumokokům očkovat,  
odmítají však nést ekonomické riziko 

 
 
   Dne 1.1.2010 vešla v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, která umožnila, aby bylo očkování proti pneumokokovým infekcím v určitém věku 
dítěte hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Konkrétně musí být očkování zahájeno mezi 
třetím a pátým měsícem věku dítěte a tři dávky očkovací látky musí být aplikovány do 
sedmého měsíce věku. Z veřejného zdravotního pojištění se při splnění daných podmínek 
hradí i přeočkování ve druhém roce věku dítěte. 

 
Řada praktických dětských lékařů možnost bezplatně očkovat proti 

pneumokokovým nákazám velice přivítala. Ministerstvo zdravotnictví však zvolilo pro 
distribuci očkovací látky dosud neobvyklý postup. Požaduje po lékařích, kteří mají 
uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou a kteří chtějí děti očkovat, aby nakoupili 
očkovací látku z vlastních finančních prostředků a následně požadovali její úhradu po 
zdravotní pojišťovně, u které je očkované dítě pojištěno. Pro řadu zdravotnických 
zařízení je však tento postup z ekonomických důvodů prakticky nerealizovatelný. Jedno 
dítě totiž potřebuje aplikovat v průběhu tří měsíců tři dávky očkovací látky s nákupní 
cenou jedné dávky okolo jednoho tisíce korun. Průměrný dětský praktický lékař má 
přitom řádově desítky dětí, které podmínky pro hrazené očkování splňují. 

 
Přestože zajištění podmínek pro realizaci hrazené zdravotní péče je primárně 

povinností zdravotních pojišťoven, u kterých je pacient pojištěn, nevíjí zdravotní pojišťovny 
k zajištění hrazeného očkování pro své pojištěnce žádnou aktivitu. Zástupci dětských 
praktických lékařů proto aktivitu zdravotních pojišťoven nahradili a v průběhu několika 
uplynulých týdnů zorganizovali v zájmu dětských pacientů řadu aktivit s cílem přesvědčit 
úředníky Ministerstva zdravotnictví o nutnosti zavést takový systém distribuce očkovací látky 
proti pneumokokovým nákazám, který by umožnil všem smluvním zdravotnickým zařízením 
očkování provádět. 
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Praktičtí dětští lékaři nechtějí odmítat provádění očkování proti 

pneumokokovým nákazám. Požadují však takovou změnu pravidel, která zajistí, aby 
zdravotnická zařízení nemusela vakcíny nakupovat z vlastních finančních prostředků. 

 
Dne 11. ledna 2010 zasáhla do i tak již dost problematické situace informace České 

lékárnické komory, která upozornila na skutečnost, že výši a podmínky úhrady pro vakcíny 
proti pneumokokovým nákazám stanovil SÚKL v rozporu se zákonem bez správního řízení. 
Pro lékaře tak vyvstala další reálná hrozba v podobě ekonomických problémů, pokud 
ministerstvem stanovený postup, resp. nákup vakcín z vlastních finančních prostředků 
zrealizují. 

  
           Prezident ČLK se dne 14.1.2010 otevřeným dopisem obrátil na ministryni 
zdravotnictví Mgr. Juráskovou se žádostí o urychlené řešení problémů spojených 
s očkováním dětí proti pneumokoku. Do dnešního dne neobdržela ČLK z Ministerstva 
zdravotnictví v této věci žádnou odpověď. 
 
           Zajistit pro své klienty dostupnost zdravotní péče hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění, to je základní povinností zdravotních pojišťoven. Toto se týká též 
vakcíny proti pneumokokům. S ohledem na nečinnost Ministerstva zdravotnictví, kterému je 
zřejmě zdraví malých dětí lhostejné, vyzýváme přímo ředitele zdravotních pojišťoven, aby 
zajistit pro své klienty vakcínu proti pneumokokům. Praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou 
připraveni zahájit očkování okamžitě, jakmile stát nebo zdravotní pojišťovny pro jejich 
pacienty očkovací látky zajistí. 
 
Závěr: 
 
1) Lékaři odmítají zajišťovat státem deklarované bezplatné očkování pouze a jen 
formou nákupu vakcíny ze svých soukromých finančních prostředků, které by měli pak 
zpětně vymáhat na zdravotních pojišťovnách. 
2) Těm lékařům, kterým systém prosazovaný Ministerstvem zdravotnictví vyhovuje, 
nebráníme, aby na něm participovali, jenom je upozorňujeme na reálná rizika a 
žádáme jinou alternativu pro ty, kteří přímý nákup vakcíny odmítají. 
3) Zajistit pro své klienty bezplatnou vakcínu musí ten, komu klient či stát za sjednání 
zdravotnických služeb platí, tedy zdravotní pojišťovna. 
4) Praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou připraveni zahájit očkování okamžitě, jakmile 
stát nebo zdravotní pojišťovny pro jejich pacienty očkovací látky zajistí. 
 
 
MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 
MUDr. Zdeněk Mrozek – viceprezident ČLK 
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MUDr. Ilona Hülleová – 1. Místopředsedkyně SPLDD 
MUDr. Parvine Gricová – předsedkyně OS SPLDD 
MUDr. Blanka Flugerová - PLDD 


