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Očkování proti tuberkulóze – Kalmetizace 

S účinností od 1.11.2010 byla vydána vyhláška č. 299/2010, kterou se zrušilo povinné plošné očkování proti TBC u 

novorozenců v České republice s výjimkou rizikových dětí. Očkují se proto pouze děti, které mají dle této vyhlášky 

vyšší pravděpodobnost vzniku TBC. 

V České republice jsou podle důvodu očkování proti tuberkulóze 2 druhy očkování:  

1. Očkování proti TBC ze zdravotní indikace lékaře, hrazeno zdravotní pojišťovnou 

2. Očkování proti TBC na vlastní žádost rodičů dítěte, hrazeno rodičem dítěte 

S sebou vždy na očkování musíte přinést: 

- očkovací průkaz 

- kartičku pojištěnce 

- potvrzení o zdravotním stavu dítěte, vydané pediatrem, které není starší než 5 dní 

1. Očkování proti TBC ze zdravotní indikace lékaře 

Je hrazeno ze zdravotního pojištění. Toto očkování indikuje neonatolog (pediatr) a je prováděno od 4.dne života dítěte 

do dokončeného 6.týdne života dítěte. 

V tomto věku se neprovádí tuberkulinové zkoušky.  

Důvodem očkování ze zdravotní indikace jsou podle přílohy č. 3 k vyhlášce č.357/2006 Sb.: 

• 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 
000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s  vyšším výskytem tuberkulózy 

do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací. 

• dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou 

• indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých lékaři novorozeneckého oddělení nebo 

registrujícímu praktickému lékaři pro  děti a dorost zákonnými zástupci dítěte 

2. Očkování proti TBC na vlastní žádost rodičů dítěte 

Očkování není hrazeno ze zdravotního pojištění, hradí rodiče dítěte.  

Obvykle se nepovinné očkování provádí u dětí po 6. měsíci života, pokud má ukončeno základní povinná očkování 

v ČR, a to po předchozím provedení tuberkulinového kožního testu, aby se vyloučila, byť minimální pravděpodobnost 

infekce TBC po náhodném kontaktu dítěte s TBC. Očkují se jen děti s negativní tuberkulinovou reakcí, avšak 

nejpozději v 16 letech. Jedná se ale vždy o očkování první, tzv. primovakcinaci.  

Cena:  

Tuberkulinový kožní test (MantouxII)  250 Kč 

Vakcinace vč. aplikace injekce 450 Kč 

 


