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Očkování proti tuberkulóze 
 

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o očkování proti tuberkulóze. 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je očkování proti tuberkulóze: 
Je aplikace vakcíny proti tuberkulóze injekčně. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Očkování proti tuberkulóze snižuje riziko vzniku tuberkulózy, snižuje riziko vzniku 
závažných komplikací tuberkulózy. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před provedením očkování, prosím, vyplňte níže uvedený dotazník: 

Bylo dítě v posledních 6 měsících nemocné? 
Pokud ano, uveďte, o jaké onemocnění se jednalo: Ano* Ne* 

Má dítě v současnosti zdravotní potíže? 
Pokud ano, uveďte jaké: Ano* Ne* 

Má dítě projevy alergie? 
Pokud ano, uveďte na co: Ano* Ne* 

Užívá dítě trvale nějaké léky? 
Pokud ano, uveďte jaké: Ano* Ne* 

Má dítě kožní onemocnění se zjevnými příznaky? Ano* Ne* 
Bylo v  posledních 30 dnech očkováno? 
Pokud ano, proti čemu? Ano* Ne* 

Vyskytuje se v rodině tuberkulóza? Ano* Ne* 

Má dítě defekt – poruchu imunity nebo byly v posledních 4 týdnech 
podány imunoglobuliny? 

Ano* Ne* 

Má dítě AIDS nebo HIV infekci? Ano* Ne* 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaký je postup při provádění výkonu: 
Očkování proti tuberkulóze se provádí po desinfekci místa vpichu podáním vakcíny proti 
tuberkulóze injekcí nitrokožně přibližně mezi horní a střední třetinou levé paže. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Očkování vede k tvorbě místní reakce – vřídku v místě vpichu, který se pokryje stroupkem, 
hojí se hladkou jizvou za 3–4 měsíce. Vřídek nikdy nevymačkávejte.  
Po očkování proti tuberkulóze se mohou objevit tyto ojedinělé komplikace: místní nebo 
celkové. Místní komplikace jsou: tvorba zánětlivého zduření v místě očkování, zvětšení 
místních lymfatických uzlin nebo tvorba píštěle, kožní změny, jizva. Komplikace místní 
mohou být ošetřeny podáním mastí, podáním léků nebo provedením punkce podle 
doporučení lékaře. Celkové komplikace jsou zcela raritní: projeví se vznikem zánětu jater 
a kostí, ledvin, atd. (výskyt je 1 taková komplikace na 100 tisíc očkovaných). Celková 
komplikace je léčena léky nebo injekcemi s hospitalizací. Při vzniku komplikací 
po očkování proti tuberkulóze může dojít k posunu dalších očkování u dítěte – vše podle 
doporučení lékaře. Po dobu hojení komplikací nesmí být prováděno další očkování.  

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Jakékoliv jiné očkování lze po očkování proti tuberkulóze podat za 12 týdnů, ale vždy až 
po zhojení místní reakce. Zhojení místní reakce vždy určí kalmetizační sestra nebo 
ošetřující lékař. Kontrola zhojení místní reakce se provádí za 3–4 měsíce po prvním 
očkování proti tuberkulóze, za 2 měsíce po opakovaném očkování proti tuberkulóze. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Nejsou alternativy.  

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem 
vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti 
svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 
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