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Věc:  Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování seniorů proti pneumokokovým infekcím nad 65 let 
věku (k č. SUKLS156406/2015) 
 
Novela zákona č. 48/1997 Sb. zavádí k 1.9. 2015 úhradu očkování seniorů nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím 

podle schváleného očkovacího schématu. Podle stávajícího stavu poznání je zlatým standardem v této věkové skupině 

očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou. Diskuse se vede o tom, zda-li by při tomto základním očkování mělo ještě 

následně dojít k očkování vakcínou polysacharidovou nebo nikoliv. Aplikace konjugované vakcíny jako první je zřejmá. 

Očkování pouze polysacharidovou vakcínou má u této věkové skupiny velmi nízkou účinnost a vakcíny jsou v tomto slova 

smyslu naprosto nezaměnitelné (účinnost ve vztahu k délce ochrany a nutnosti přeočkování, mechanismus účinku na imunitní 

systém).  

 

Vize některých pojišťoven, že bude hrazena ekonomicky nejméně nákladná varianta (ENNV), nedává smysl. Polysacharidová 

vakcína má velmi nízkou cenu (cca 250 Kč) a i když by byla navýšena na 327 Kč, byl by doplatek na funkční konjugovanou 

vakcínu astronomických více než 1000 Kč, což je částka pro seniory velmi vysoká a vedla by logicky k tomu, že by konjugovaná 

vakcína, kterou měl zákonodárce v případě formulace zákona nepochybně na mysli, z používání zcela vymizela a dopad na 

výskyt pneumokokových infekcí by mohl být nižší, než předpokládáme.  

 

Z těchto důvodů zásadně nesouhlasíme s aplikací modelu ENNV u naprosto nesrovnatelných vakcín. Reálným dopadem 

schváleného paragrafu by měl být model plné úhrady obou vakcín, v krajním případě pouze konjugované vakcíny.   

Je smutné, že odborné stanovisko je v tuto chvíli významně odsunuto do pozadí obavou z vyšších nákladů v důsledku 

prudkého nárůstu proočkovanosti, který je však podle našich zkušeností nepravděpodobný, jak dokládá naše letitá zkušenost 

s očkováním proti chřipce v této věkové kategorii. 
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