
Kalmetizace - očkování proti tuberkulóze  
Očkování proti tuberkulóze na našem pracovišti se skládá ze stanovení přítomnosti protilátek  
tuberkulinového testu MXII. a následné aplikaci očkovací látky BCG 10. 

Do března roku 2009 probíhalo povinné očkování novorozenců proti TBC v porodnici (od čtvrtého 
dne do šestého týdne života) a následně ve 2. a 11. roce života povinné přeočkování.  

Od března 2009 se vyhláškou 65/2009 zákon o infekčních nemocech změnil a byla povinná pouze 
primovakcinace (tj. očkování rizikových skupin novorozenců od 4. dne do 6. týdne života, u  
nerizikových dětí po základním očkování, tedy kolem 18 měsíce života). Kontroly jizev a 
přeočkování ve dvou a jedenácti letech života bylo zrušeno. Bylo tedy dobrovolné a plně hrazené 
pacientem. Novelizací zákona 362/2009 Sb. s platností od 1.1.2010 začalo být přeočkování proti 
TBC v 11 letech hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, bylo tedy bezplatné.  

O necelý rok později došlo opět ke změně, kdy ke dni  1.11.2010 vstoupila v platnost vyhláška    
č.299/2010", kterou se mění vyhl. č.  537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. 

Ta očkování proti TBC plošně zrušila. Povinné očkování proti TBC zůstalo pouze pro novorozence 
z rizikových skupin. Novorozenci se zvýšeným rizikem infekce TBC jsou tedy posuzováni již v 
porodnici (na základě vyplněného Dotazníku k definici rizika tuberkulózy) a následně dětským 
lékařem. Pokud je novorozenec dětským lékařem shledán, že patří do rizikové skupiny, je odeslán 
na očkování proti TBC na kalmetizační pracoviště. 

 

Se změnou očkovacího schématu od 1.1.2018 je nejvhodnější dobou očkovat děti proti TBC na 
přání rodičů až po aplikaci základního očkování (Priorix 13. - 18. měsíc věku dítěte) , nejpozději 
do 15 let včetně. Jedná se o primovakcinaci tedy první očkování proti TBC pro daného jedince. 

Toto očkování není od 1.4.2012 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, pacient si ho tedy hradí 
sám. Přeočkování (nebo-li očkování opakované tzv. revakcinace) není t.č. WHO (Světovou 
zdravotnickou organizací) doporučováno z důvodu nedostatečných důkazů o jeho efektu.  

Na našem pracovišti tedy provádíme povinnou primovakcinaci rizikových skupin novorozenců na 
doporučení dětského lékaře, které je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, je tedy pro pacienta 
bezplatné. Dále pak dobrovolnou primovakcinaci (tj. na přání rodičů) nerizikových dětí od 6. 
měsíce života do max.15 let věku, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je tedy 
plně hrazena pacientem. Přeočkování ve 2 a 11 letech věku dítěte se neprovádí. 

 

Pokud o toto očkování má rodič zájem, je nutné s sebou  přinést  očkovací průkaz, doporučení 
od pediatra o zdravotním stavu dítěte. Dítě musí být před očkováním BCG alespoň 2 týdny 
zdravé a 1 měsíc neočkované jinou očkovací látkou. Po dobu 3-5 měsíců po očkování TBC a 
po úplném zhojení jizvy na rameni, nemá být dítě očkováno jinou očkovací látkou !!! 

Termín očkování je nutné předem telefonicky domluvit z důvodu aplikačních specifik. 

 

 


