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Očkování proti tuberkulóze 
 
snižuje riziko závažných komplikací případné tuberkulózy, brání šíření tuberkulózních 
bacilů krevní cestou do celého těla. 
 

Očkování probíhá od 1. 11. 2010 podle Vyhlášky č. 299/2010 ze dne 25. října vyhláška 
2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Indikaci k očkování posoudí lékař novorozeneckého oddělení zejména na základě 
zákonným zástupcem vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy. V případě, že 
má dítě indikaci k očkování, je dítě odesláno praktickým lékařem na Ambulanci 
kalmetizace. 
 
Indikace k očkování proti tuberkulóze: 

 jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, v níž 
  dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu 

 dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, 
  v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve státě 
 s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 tisíc obyvatel 

 dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou 
 

Očkování: 

se provádí u těchto indikovaných dětí – od 4. dne 
od narození do konce 6. týdne – po desinfekci 
místa vpichu podáním vakcíny injekcí nitrokožně 
přibližně mezi horní a střední třetinu levé paže. 
Očkování vede k tvorbě vřídku v místě vpichu. 
Ten se hojí stroupkem a hladkou jizvou za 3 – 4 
měsíce. Vřídek nikdy nevymačkávejte! Jakékoliv 
další očkování jiným druhem vakcíny lze podat za 
12 týdnů, ale vždy až po zhojení místní reakce. 
Zhojení místní reakce posoudí praktický lékař. 
 
Komplikace očkování nebo přeočkování: 

 místní - zduření v místě očkování 

 místní - zvětšení lymfatických uzlin 

 místní - tvorba píštěle 

 místní - kožní změny, nebo jizva 

 celkové - jsou zcela raritní, např. zánět jater, kostí, ledvin 
 

V případě vzniku komplikace informujte kalmetizační sestru nebo ošetřujícího lékaře. 
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