
Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.
Plicní ambulance – kalmetizace
Maxima Gorkého 77, 541 01  Trutnov

INFORMOVANÝ SOUHLAS
S POVINNÝM OČKOVÁNÍM PROTI TUBERKULÓZE

Jméno a příjmení dítěte: ...........................................................................................................................

Rodné číslo: ................................................................................... Pojišťovna: .......................................

Adresa: ......................................................................................................................................................
  

Účel a význam zdravotního výkonu

Na základě dostupných údajů bylo u Vašeho dítěte zjištěno vyšší riziko onemocnění tuberkulózou. To-
to infekční onemocnění znamená zvláště pro nejmenší děti velmi závažné zdravotní ohrožení. Očko-
vání (BCG vakcinace) zásadně chrání zdraví dítěte tím, že snižuje možnost vzniku tuberkulózy a brání
rozvoji jejích nejzávažnějších klinických forem. Smyslem včasného očkování je co nejrychlejší navo-
zení imunity proti tomuto infekčnímu onemocnění.

Způsob provedení zdravotního výkonu

Povinné očkování proti tuberkulóze se provádí zpravidla do 1 měsíce po převzetí dítěte do péče regis-
trujícího praktického lékaře pro děti a dorost. V případě očkování po 6. týdnu od narození předchází
vlastnímu očkování tuberkulinový kožní test (Mantouxova zkouška) k vyloučení minimálního rizika
infekce po náhodném kontaktu dítěte s tuberkulózou. Tuberkulin (směs mykobakteriálních proteinů)
se aplikuje do kůže levého předloktí a následně se hodnotí zduření v místě vpichu za 72 hodin. Očkují
se pouze děti s negativní tuberkulinovou reakcí. K očkování se používá jedna dávka živé oslabené
vakcíny (BCG – bacillus Calmette-Guérin), která se po předchozí dezinfekci místa vpichu aplikuje do
kůže levé paže.

Komplikace a následky zdravotního výkonu

Při injekční aplikaci vzniká bělavý pupen o průměru 6–8 mm, který se po chvíli ztratí. Během 2–4
týdnů po očkování se v místě vpichu objeví zduření nebo vřídek o průměru 2–10 mm, provázený zvět-
šením spádových mízních uzlin v podpaží a na krku. Tento vřídek se obvykle hojí sám během 2–3 mě-
síců a zanechává malou povrchovou jizvu. Méně často se vyskytuje horečka a bolest hlavy, lokální
reakce v místě vpichu může být větší nebo přetrvávat déle. Vzácně může dojít k zástavě dechu (u vel-
mi nezralých nedonošenců), alergické reakci včetně anafylaktického šoku, zhnisání mízních uzlin, vy-
tvoření abscesu nebo keloidní jizvy, infekci kostí nebo rozsevu oslabeného očkovacího kmene v orga-
nismu (u dětí se závažnou poruchou imunity). V případě systémových nebo přetrvávajících lokálních
komplikací by měl být vyhledán odborný lékař.

Omezení vyplývající z provedení zdravotního výkonu

Jiné očkování lze aplikovat nejdříve za 12 týdnů po BCG vakcinaci, ale vždy až po zhojení lokální
reakce. Plánovaný operační zákrok lze provést nejdříve za 2 týdny po BCG vakcinaci.
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Alternativa zdravotního výkonu

Není.

Úhrada zdravotního výkonu

Povinné očkování proti tuberkulóze je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

■

Povinné očkování stanoví zákon o ochraně veřejného zdraví. Neprovádí se pouze v případě, je-li vy-
loučeno ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení. Beru na vědomí, že bezdůvodným
neudělením souhlasu s povinným očkováním se dopouštím přestupku podle přestupkového zákona.
Dále beru na vědomí, že dítě bez povinného očkování nemůže být přijato do předškolních zařízení
a nemůže se účastnit zotavovacích pobytů.

Beru na vědomí, že v případě nedostupnosti registrované BCG vakcíny nebo tuberkulinu v České
republice bude k provedení BCG vakcinace nebo tuberkulinového kožního testu použit neregistrovaný
léčivý  přípravek  obdobné  účinnosti,  schválený  pro  tento  účel  Ministerstvem zdravotnictví  České
republiky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

■

Prohlašuji, že jsem měl/a možnost klást doplňující otázky, které mi byly zdravotnickým pracovníkem
zodpovězeny. Dále prohlašuji, že jsem všem podaným informacím plně porozuměl/a, toto poučení po-
važuji za dostatečné a na základě své svobodné vůle a podaných informací s očkováním svého dítěte
proti tuberkulóze souhlasím.

  Souhlasím /   Nesouhlasím s tím, aby se osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdra-
votnického pracovníka (např. studenti zdravotnických škol a lékařských fakult) mohly podílet na po-
skytování zdravotních služeb a mohly nahlížet do zdravotnické dokumentace, a to pouze v rozsahu ne-
zbytně nutném, pod dohledem odpovědného pracovníka a pod podmínkou povinné mlčenlivosti.

  

V Trutnově dne .........................................................................................................................................

Zákonný zástupce: ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
jméno a příjmení, datum narození, příbuzenský vztah, podpis

  

Zdravotnický pracovník, který poučení provedl: ......................................................................................
jméno a příjmení, podpis
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