
                                                                       
 
 
   

Czech Pneumological 
and Phthisiological Society 
Czech Medical Society 
J. E. Purkyně 

Předseda/President: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc 
Tel.: 588 443 560, Fax: 588 442 516, E-mail: vitezslav.kolek@fnol.cz 

Česká pneumologická 
a ftizeologická společnost 
Česká lékařská společnost  
J. E. Purkyně 

                                        
 

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP 

Informace o povinném očkování dětí proti tuberkulóze (TBC) 

 

           Vážení rodiče, 

u Vašeho dítěte bylo dle dostupných údajů zjištěno vyšší riziko vzniku tuberkulózy (TBC). 
Toto onemocnění znamená zvláště pro nejmenší děti velmi závažné zdravotní ohrožení. 
Očkování proti TBC významně snižuje možnost vzniku tohoto onemocnění, a to především 
nejzávažnějších forem. U Vašeho dítěte je očkování plně indikováno podle právních předpisů, 
a to v co nejkratší době po narození. Výhodou brzké vakcinace proti TBC je co nejčasnější 
navození imunity proti této nemoci a žádný nebo minimální posun dalších očkování. Další 
očkování lze totiž aplikovat až po zhojení reakce po TBC očkování. 

Při očkování proti TBC se užívá živé oslabené vakcíny, která se podává do kůže na levé paži. 
Po očkování se po 6-8 týdnech obvykle objeví uzlík nebo vřídek do 10 mm v průměru v místě 
očkování, může se také zvětšit uzlinka v levém podpaží nebo vlevo na krku do velikosti 10 
mm. V ojedinělých případech se mohou objevit větší reakce než 10 mm a zhnisání místa 
očkování nebo uzlin. Očkování bývá zcela výjimečně provázeno i závažnějšími reakcemi, 
jako je možný vývoj kostní infekce či rozsev oslabeného vakcinačního kmene v organismu 
dítěte u dětí se závažnou poruchou obranyschopnosti. Ani podrobným vyšetřením není možné 
časně po porodu předpovědět reakci po očkování. Přínos očkování však převažuje nad rizikem 
případných komplikací. Vaše dítě bude navíc stále pod dohledem dětského lékaře a bude 
kontrolováno i na kalmetizačním pracovišti, kde proběhlo očkování. Případné nežádoucí 
reakce na očkovací látku, které by se vymykaly běžné místní reakci, co nejdříve konzultujte 
s těmito odborníky.  

      Byl jsem seznámen s nutností provedení vakcinace proti TBC u mého dítěte a s jeho 
přínosy a riziky. 
 
Jméno a rodné číslo dítěte …………………………………………………………. 
 
      Dne ………………….               
 
 
                                                  …………………….................................................. 
                                                                                  podpis rodiče  

 
 


