
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E  
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adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311,  e-mail:sekretariat@khskv.cz,  ID:t3jai32 

 

A37.0 – Dávivý kašel – pertuse 

 
V České republice je prostřednictvím systému hlášení infekčních onemocnění EPIDAT  zaznamenáván 

po výrazném poklesu počtu případů v roce 2015 nepatrný nárůst počtu hlášení případů pertuse – 

podrobnosti viz tabulka níže. 

pertuse 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ČR 342 373 412 234 186 767 955 662 324 738 1233 2521 585 627 667 

Karl. 
kraj 

0 1 0 0 2 5 3 1 0 8 74 36 8 6 28 

Zdroj: EPIDAT SZÚ Praha a KHS Karlovarského kraje 

Vývoj výskytu pertuse v Karlovarském kraji uvádí následující graf: 

 
Zdroj: EPIDAT KHS Karlovarského kraje 

Změna byla zaznamenána i ve věkovém rozložení, a to především ve smyslu přesunu případů 

z věkové skupiny 10 – 14 let do skupiny 15 – 19 let (avšak onemocnění se vyskytují napříč všemi 

věkovými skupinami). V dnešní dobře proočkované populaci se typický klinický obraz pertuse mění a 

často může být protrahovaný kašel dětí, adolescentů a dospělých jediným symptomem onemocnění. 

Tito nemocní mohou být zdrojem nákazy pro novorozence a neočkované děti, u nichž může být 

průběh onemocnění život ohrožující. Proto je dle „Národní strategie očkování proti pertusi“ 

doporučováno očkování nastávajících a nových maminek, rodinných příslušníků novorozenců vč. 

starších sourozenců i prarodičů a dalších blízkých kontaktů vč. vybraného zdravotnického a 

pečovatelského personálu (viz příloha č. 2). 
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Pertuse v Karlovarském kraji v letech 2003 - 2017



Vzhledem k vysokému riziku onemocnění nejmenších dětí a možnému rozvoji závažných komplikací i 

případnému úmrtí u těchto dětí byla „Národní strategie očkování proti pertusi“ Národní imunizační 

komisí dne 08.12.2018 doplněna o doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České 

republice. Hlavním cílem doporučení je chránit nejmenší děti prostřednictvím posílení 

transplacentálního přenosu specifických mateřských protilátek na plod a do mateřského mléka. 

Těhotné ženy je doporučeno očkovat jednou dávkou kombinované vakcíny proti pertusi, difterii a 

tetanu (Tdap, vakcína s tetanickým toxoidem, se sníženým množstvím difterického toxoidu a 

acelulární pertusovou složkou) během těhotenství, ideálně v třetím trimestru, mezi 28. a 36. týdnem 

těhotenství. U žen neočkovaných v těhotenství proti pertusi je doporučeno podání jedné dávky Tdap 

vakcíny ihned po porodu. Podrobnosti viz příloha č. 3. 

Klinické projevy infekce dýchacích cest napodobující pertusi  mohou vyvolat i jiné mikroorganismy, 

zejména Bordetella parapertussis, vzácně i  Bordetella bronchiseptica, Haemophilus influenzae, různé 

typy adenovirů, a proto je nezbytná rychlá a správná diagnostika. Laboratorní diagnostika pertuse se 

opírá o přímý průkaz (kultivace, izolace agens a PCR detekce) a nepřímý průkaz (sérologie, průkaz 

specifických protilátek).  

Potvrzený případ = klinické projevy + průkaz minimálně jednou z následujících 3 laboratorních metod: 

• izolace Bordetella pertussis z klinického materiálu 

• detekce nukleové kyseliny Bordetella pertusis metodou PCR 

• průkaz specifické protilátkové odpovědi 

Optimální načasování pro diagnostiku pertuse (od objevení se klinických příznaků - kašel): 

• kultivace 0 – 2 týdny 

• PCR  0 – 4 týdny 

• sérologie 2 týdny a později 

 

Nasofaryngeální výtěr nebo aspirát na kultivační vyšetření 

- co nejdříve po vyslovení podezření na pertusi (v akutní fázi onemocnění, cca prvních 14 dní) 

- před zahájením léčby ATB 

- výtěr provést ráno nalačno 

- odběr může být pro pacienta velmi nepříjemný, je obtížný a vyžaduje trénink (ORL specialista) 

- uchování vzorku při pokojové teplotě, ideálně zpracování vzorku do 4 hodin od odběru 

Povinnost vyšetřující laboratoře zasílat každý izolovaný kmen Bordetella pertussis a Bordetella 

parapertussis do NRL pro pertusi a difterii v SZÚ je legislativně zakotvena ve vyhlášce č. 473/2008 Sb., 

o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 

1) – ověřit v laboratoři.  

 

PCR - nasofaryngeální výtěr nebo aspirát 

- rychlá, vysoce citlivá metoda 

- poz. výsledky i při ATB terapii (kutivace neg.) 

- jen v časné fázi onemocnění 

 



Sérologický průkaz (aglutinace, ELISA) 

Jakákoli hladina protilátek v jediném vzorku není průkazem akutně probíhajícího onemocnění! 

- k diagnostice onemocnění je nutné odebrat dva vzorky krve. První vzorek se odebere co nejdříve 

po vyslovení podezření na onemocnění (ideálně v akutní fázi onemocnění), druhý nejdříve 21 dní 

po prvním odběru (tzv. párová séra – vyšetřují se vždy současně v téže laboratoři a stejnou 

metodou) 

- pokud byl pacient očkován, je správná a validní interpretace sérologických testů možná až za rok 

po očkování 

- pro správnou interpretaci sérologického vyšetření je třeba znát data odběru obou vzorků, datum 

narození pacienta a vakcinační anamnézu 

- specifické pro Bordetella pertussis jsou pouze protilátky proti pertusovému toxinu (PT) 

1) interpretace výsledků (pomalá aglutinace) – pro interpretaci výsledku testu je důležité 

sledování dynamiky tvorby protilátek srovnáním výsledků titrace 2 vzorků séra, přičemž: 

➢ vzorek séra by měl být odebrán ihned při podezření na onemocnění 

➢ je-li vzorek odebrán na počátku infekce, očekává se poměrně rychlý vzestup protilátek, je-li 

odebrán v pozdějších fázích infekce, očekává se postupný pokles titru protilátek. Dynamika 

poklesu bývá velmi individuální. 

➢ průkazným výsledkem, který svědčí o akutní infekci, je minimálně čtyřnásobný vzestup titru 

protilátek (resp. pokles ve fázi rekonvalescence po proběhlém onemocnění) v párových 

vzorcích séra (např. stanovení titru 1:32 v prvním vzorku a ve druhém 1:128), případně 

sérokonverze z negativity do pozitivity. 

Zatímco dříve byly zásadně vyšetřovány jen párové vzorky, nyní je možné z laboratoře získat 

výsledek stanovení titru protilátek již po prvním odebrání vzorku s upozorněním, že k vyhodnocení 

a správné diagnostice je stále potřeba odebrat druhý vzorek pro sledování dynamiky tvorby 

protilátek. 

 

2) interpretace výsledků (metoda Elisa) – metoda stanovuje výsledky protilátek proti 

pertusovému toxinu (IgA, IgG) 

➢ jako signifikantní se hodnotí vzestup koncentrace protilátek v séru o 100 % počáteční 

hodnoty (hodnota naměřená v prvním z párových sér) nebo pokles koncentrace protilátek o 

50 % počáteční hodnoty (pokud tomu tak není, je doporučen ještě 3. odběr cca 3 týdny po 

druhém, kdy by již mělo dojít k poklesu IgG protilátek) 

➢ výsledek vyšetření je udáván číselnou hodnotou se slovním hodnocením (např. 5,645 poz., 

0,473 neg.) nebo jako koncentrace protilátek v mezinárodních jednotkách IU/ml. 

Zvláště významné jsou silné pozitivity ve třídě IgA, IgG v období delším než 1 rok po očkování, 

které s velkou pravděpodobností svědčí o akutní infekci. 

 

 

 

 

 



Při hodnocení výsledků je vždy nezbytné znát dobu očkování a typ použité vakcíny: 

• při použití celobuněčné vakcíny se protilátky musí stanovovat metodou pomalé aglutinace, neboť 

IgG protilátky proti pertusovému toxinu se nemusí vytvořit 

• při použití acelulární vakcíny, nelze naopak použít při sérologickém monitorování odpovídavosti 

na tuto vakcínu aglutinační metodu a musí být použita ELISA proti pertusovému toxinu 

 

IgM-PT: 

Při primární infekci jsou nejdříve detekovatelné IgM-PT (5 – 10 dnů po vzniku infekce), perzistují 6 – 

12 týdnů.  

 

IgA-PT: 

IgA-PT lze detekovat cca 11 dnů od nástupu infekce a perzistují 6 – 24 měsíců. IgA-PT se tvoří také u 

vakcinovaných dospělých po přirozené reinfekci (bez klinických projevů) a proto je možné je 

detekovat i u zdravých jedinců. Děti do věku 1 roku obvykle IgA-PT netvoří, u dětí do věku 10let se 

tvoří jen nízké hladiny specifických IgA. Proto jsou u dětí IgM-PT známkou probíhající infekce. 

 

IgG-PT: 

IgG-PT se tvoří nejdříve 2 – 3 týdny od počátku infekce a svého vrcholu dosahují asi za 4,5 týdne po 

onemocnění. Reinfekce se vyznačuje nárůstem IgG a IgA proti pertusovému toxinu (PT). Hlavní 

složkou odpovědi proti infekci jsou hladiny specifických IgG (IgG-PT), které v čase klesají. Po vakcinaci 

celobuněčnou vakcínou je pozorován pouze slabý nárůst odpovědi. Acelulární vakcíny indukují silnější 

odpověď, i tehdy, ale následuje poměrně rychlý pokles hladin. Proto je třeba hladiny IgG-PT u 

vakcinovaných dětí interpretovat opatrně. 

 

Laboratorní diagnostika při podezření na pertusi musí směřovat k rychlému určení původce 

onemocnění, tedy na prvním místě k PCR a ke kultivaci. Sérologie u pertuse by měla být používána 

především jako metoda konfirmační. 

 

Diagnostika pertuse v laboratořích Karlovarského kraje: 

laboratoř kultivace PCR sérologie 

KKN a.s. Karlovy Vary – mikrobiologická laboratoř ano ne ano 

SangLab klinická laboratoř s.r.o. Karlovy Vary ano ano ano 

DIA-GON MP, spol. s r.o. Cheb ano ne ano 

 

 

 



Imunita po vakcinaci klesá s věkem, po očkování tedy není celoživotní imunita (přetrvání imunity se 

uvádí 3 – 12 let). Ani onemocnění pertusí nevyvolává celoživotní imunitu (přetrvání imunity se uvádí 

4 – 20 let). Dospělý člověk údajně prodělá mírnou formu pertuse průměrně 2,6x za život. 

 

Terapie: 

Pacienti by měli být izolováni po několik týdnů nebo do doby, než je kultivační nález negativní. 

Infektolog  KKN a.s. Karlovy Vary doporučuje izolaci min. 14 dnů, po dobu léčby antibiotiky. 

Lékem volby jsou makrolidy (clarithromycin, azithromycin), účinné jsou i tetracykliny, co-trimoxazol 

nebo chloramphenicol. Beta-laktamová antibiotika nejsou vhodná, protože nedosahují účinných 

koncentrací na sliznici dýchacích cest. Léčba by měla trvat 14 dní, jinak hrozí riziko relapsu.  

Standardní antitusika a antihistaminika nejsou účinná. 

 

Závěr: 

• pro včasnou dg. pertuse používat PCR a kultivační průkaz 

• odběr ihned po vyslovení podezření na onemocnění 

• správná technika odběrů 

• co nejkratší doba mezi odběrem a zpracováním materiálu 

• u akutních případů provádět průkaz agens kultivačně, metodou PCR, sérologii používat k dourčení 

nejasných případů 

• včas zahájená léčba vhodnými antibiotiky zkrátí dobu, kdy je jedinec nakažlivý pro své okolí a 

zmírní průběh onemocnění. 

 

Zpracovala: Ing. Martina Prokopová, MBA, Bc. Petra Jirkovská, DiS. 

V Karlových Varech dne 15.10.2018 

 

Ing. Martina Prokopová, MBA 

ředitelka odboru protiepidemického 

 

 

Zdroj informací: 

EPIDAT KHS Karlovarského kraje 

Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 

www.szu.cz, NRL pro pertusi 

prezentace MUDr. Kateřiny Fabiánové (SZÚ, Praha) 

prezentace Mgr. Jany Zavadilové (SZÚ, Praha) 
 

Příloha:  

1. Vyhláška č. 473/2008 Sb., příloha č. 3 – Systém epidemiologické bdělosti dávivého kašle 
2. Národní strategie očkování proti pertusi 
3. Doplnění Národní strategie očkování proti pertusi 

http://www.szu.cz/


Příloha č. 1 

Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění 

pozdějších předpisů, příloha č. 3 

 

Příloha 3 

Systém epidemiologické bdělosti dávivého kašle 

Čl.1 

Klinická definice onemocnění 

 1. Klinický obraz odpovídající pertusi, tj. kašel trvající minimálně 2 týdny s jedním z následujících příznaků: záchvaty 

kašle, kokrhavý kašel nebo zvracení po záchvatu kašle bez jiných zjevných příčin nebo apnoická pauza u kojenců. Inkubační 

doba 7 až 21 dnů. 

 2. Typická forma pertuse: 

 Onemocnění obvykle trvá 6 až 8 týdnů a má 3 stadia: katarální (1 až 2 týdny), paroxysmální (2 až 6 týdnů) a 

rekonvalescentní (1 až 3 týdny). Počáteční projevy (rýma, slzení, mírný suchý dráždivý kašel, subfebrilie) odpovídají příznakům 

běžného nachlazení. Během katarálního stadia se suchý dráždivý kašel zhoršuje a přechází v záchvatovitý kašel - stadium 

paroxysmální. Počet a závažnost záchvatů v průběhu tohoto stadia stoupá. Záchvat se vyznačuje sérií krátkých exspirií 

ukončených charakteristickým zajíkavým táhlým inspiriem. Záchvaty kašle bývají provázeny dávením i zvracením a objevují se 

jak v průběhu dne, tak i v noci. Rekonvalescentní stadium je charakterizováno snížením počtu záchvatů a zmírněním kašle. 

Nejzávažnější průběh onemocnění bývá u dětí mladších 1 roku. 

 3. U dětí ve věku do 15 let a dospělých se pertuse obvykle vyskytuje v lehčí formě. Probíhá jako suchý dráždivý kašel 

trvající 2 a více týdnů. Může být provázen dávením i zvracením, ale bez typických záchvatů. 

 4. Období nakažlivosti začíná na konci inkubační doby, která trvá 7 - 21 dnů. Nejvyšší je v časném období katarálního 

stadia, pak se postupně snižuje. Končí obvykle tři týdny po začátku paroxysmálního stadia či pět dnů po léčbě antibiotiky. 

 5. Parapertuse na rozdíl od pertuse má nižší manifestnost. Typický průběh parapertuse připomíná pertusi s krátkým 

katarálním stadiem i kratším stadiem paroxysmálním. 

Čl. 2 

Laboratorní diagnostika 

 1. Průkaz specifické protilátkové odpovědi proti dávivému kašli u osob, které nebyly v nedávné době (v průběhu 

předchozích 8 týdnů) očkovány. 

 2. Detekce nukleové kyseliny Bordetella pertussis. 

 3. Izolace Bordetella pertussis (nebo B. parapertussis) z klinického vzorku. 

 4. Standardním laboratorním testem pro diagnózu dávivého kašle je kultivační průkaz Bordetella pertussis nebo B. 

parapertusis. 

 5. K sérologickému vyšetření se odebírají 2 vzorky krve v 3 týdenním intervalu. První vzorek se odebírá co nejdříve v 

akutním stadiu. Předpokladem sérologické diagnózy je současné vyšetření prvního a druhého vzorku séra. Potvrzením 

probíhajícího onemocnění je prokázaný signifikantní (minimálně 4-násobný) vzestup hladin protilátek (proti pertusi nebo 

parapertusi) anebo sérokonverze z negativity do pozitivity. 

 6. Jakákoli hladina protilátek v jediném vzorku není průkazem akutně probíhajícího onemocnění.  

 7. Vyšetřující laboratoř zašle každý izolovaný kmen B. pertussis a B. parapertussis k ověření do Národní referenční 

laboratoře pro pertusi a difterii. 

 

 



Čl. 3 

Epidemiologická kriteria 

 Epidemiologická souvislost - mezilidský přenos onemocnění, při kterém jeden z případů je laboratorně potvrzený. 

Čl. 4 

Klasifikace případu onemocnění 

 A. Možný: Případ, který splňuje definici klinického případu. 

 B. Pravděpodobný: Případ, který splňuje definici klinického případu a má epidemiologickou souvislost. 

 C. Potvrzený: Případ, který splňuje definici klinického případu a je laboratorně potvrzený. 

Čl. 5 

Shromažďování údajů a jejich hlášení 

 Osoba poskytující péči, která diagnostikuje onemocnění dávivým kašlem, hlásí orgánu ochrany veřejného zdraví 

onemocnění dávivým kašlem a úmrtí na toto onemocnění. 

Čl. 6 

Epidemiologické šetření při podezření na výskyt dávivého kašle 

 Osoba poskytující péči1), která vyslovila podezření na onemocnění dávivým kašlem, zajistí odběr klinického vzorku 

na kultivační nebo PCR vyšetření a provede odběr krve na sérologické vyšetření a zajistí transport biologického materiálu 

neprodleně do vyšetřující laboratoře; nejméně za 3 týdny provede další odběr krve. Osoba poskytující péči1) i vyšetřující 

laboratoř hlásí orgánu ochrany veřejného zdraví výsledky podle čl. 4. Vyšetřující laboratoř zašle každý izolovaný kmen B. 

pertussis a B. parapertussis k ověření do Národní referenční laboratoře pro pertusi a difterii. Epidemiologické šetření včetně 

kontroly proočkovanosti zajistí orgán ochrany veřejného zdraví zejména s cílem určit zdroj infekce a cestu přenosu. 

Čl. 7 

Protiepidemická opatření v ohnisku onemocnění dávivým kašlem 

 1. Hlášení onemocnění dávivým kašlem podle čl. 5. 

 2. Zajištění odběru biologického materiálu od pacienta a kontaktů s kultivačně pozitivním nemocným, zajištění 

transportu biologického materiálu do příslušné laboratoře. 

 3. Postup při izolaci upravuje jiný právní předpis2). 

 4. Dítě po prodělaném laboratorně prokázaném onemocnění způsobeném B. pertussis nebo B. parapertussis je 

možné přijmout do kolektivního zařízení až po negativním kultivačním vyšetření, provedeném za týden po léčbě v odstupu 4 až 

5 dnů. 

 5. Do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění dávivým kašlem, se nepřijímají neočkované či nesprávně 

očkované děti po dobu maximální inkubační doby (21 dnů), nevnímavé fyzické osoby k nákaze dávivým kašlem očkované 

řádně a v termínech mohou do zařízení docházet. 

 

 
 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

Národní strategie očkování proti pertusi 
 

Incidence pertuse od počátku 90 let 20 st. v České republice stoupá. Zvýšená morbidita 

jezaznamenána v adolescentním a v dospělém věku. Dospělí jsou možným zdrojemonemocnění pro 

novorozence a neočkované děti. Vzhledem k současné epidemiologickésituaci Národní imunizační 

komise (NIKO) doporučuje v podmínkách ČR minimálně jednouv dospělosti aplikaci posilující dávky 

proti pertusi, jako součást kombinované vakcíny protidiftérii, tetanu a pertusi, obsahující nízkou 

dávku antigenu (dTap) všem obyvatelům ve věkudo 65 let. 

Pokud od posledního očkování proti pertusi uplynulo více jak 10 let, je vhodné aplikovat conejdříve 

jednu dávku vakcíny zejména: 

• ženám plánujícím těhotenství, 

• blízkým rodinným kontaktům (rodiče, sourozenci, prarodiče) novorozence, 

optimálněnejpozději 4 týdny před narozením dítěte, 

• osobám pečujícím o děti mladší 12 měsíců věku (chůvy, personál kojeneckýchústavů), 

• zdravotnickému personálu ošetřující novorozence, nedonošené děti 

(novorozenecká,neonatologická, dětská oddělení, ambulance praktických lékařů pro děti). 

U žen plánujících těhotenství, v případě, že posilující dávka vakcíny nebyla aplikována předpočetím, 

je vhodné očkovat v průběhu prvních dnů po porodu. 

Při očkování dospělé populace je možné nahradit přeočkování proti tetanu aplikací jednéposilující 

dávky vakcíny proti diftérii, tetanu a pertusi (dTap vakcíny). Očkování je dostatečněúčinné také u 

osob starších 65 let a je jim doporučeno, pokud jsou v úzkém kontaktu s dětmimladšími 12 měsíců 

věku. Aplikace jedné posilující dávky je možná také u osob, které nebylyv minulosti očkované proti 

pertusi (ročník narození 1957 a starší). Délka postinfekční protekce po onemocnění pertusí není 

dlouhodobá a prodělaná pertuse není kontraindikacíočkování. 

Očkování v dospělosti je možné provést nejdříve 1 rok od poslední dávky vakcíny proti tetanua/nebo 

diftérii. Při zkracování intervalu stoupá riziko zejména lokálních postvakcinačních reakcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

„Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České republice“ 
 Doplnění Národní strategie očkování proti pertusi  

8. prosince 2015  
 

Pertuse (černý kašel) je akutní bakteriální infekční onemocnění vyvolané Bordetella pertussis. Jedná 
se o vysoce infekční, striktně interhumánní, přenosné onemocnění. Od 80. let dvacátého století 
narůstá v rozvinutých státech nemocnost pertusí ve všech věkových skupinách. Se vzrůstající 
nemocností dospívajících a dospělých se zvyšuje riziko onemocnění nejmenších dětí. Onemocnění 
pertusí je nejrizikovější pro neočkované nebo neúplně očkované malé děti vzhledem k možnému 
rozvoji závažných komplikací i případnému úmrtí.  

Data o pertusi v České republice ukazují dlouhodobě vzestupný trend onemocnění. V roce 2014 
dosáhla celková nemocnost hlášených nemocných pertusí 23,98/100 000 obyvatel (2521 případů). 
Obdobná situace v počtech hlášených případů nebyla zaznamenána od roku 1963. Nárůst hlášených 
případů pertuse v populaci je spojen se zvýšenou nemocností nejmenších dětí, včetně hospitalizace a 
komplikací spojených s onemocněním.  

Hlavním cílem očkování v těhotenství je chránit nejmenší děti prostřednictvím posílení 
transplacentálního přenosu specifických mateřských protilátek na plod a do mateřského mléka. 
Dostatečná hladina mateřských protilátek je považována za nejdůležitější faktor ochrany před 
onemocněním u novorozenců a kojenců do doby, než u nich bude zahájeno očkování. Většina žen 
fertilního věku byla v dětství proti pertusi očkována, nicméně očkování ani prodělané onemocnění 
neposkytuje celoživotní ani dlouhodobou ochranu. Očkování v posledním trimestru těhotenství proti 
pertusi dočasně zvýší ochranné mateřské protilátky, které přechází od matky přes placentu jejímu 
nenarozenému dítěti. K přestupu mateřských protilátek dochází po 30. týdnu těhotenství a při 
očkování v průběhu třetího trimestru těhotenství dochází k přenosu nejvyšších koncentrací 
mateřských protilátek. Přenesené mateřské protilátky pasivně chrání dítě v prvních 2 - 3 měsících 
života, než může být očkováno proti pertusi. Při očkování v průběhu těhotenství je dosahováno 
vyšších hladin specifických protilátek v mateřském mléce, než při očkování žen po porodu. Dalším 
cílem očkování těhotných žen, je navození ochrany u samotné ženy a snížení rizika přenosu nákazy na 
neočkovaného novorozence a kojence. Dosud nebylo prokázáno zvýšené riziko vedlejších reakcí po 
vakcinaci u těhotných žen ve třetím trimestru a ani u jejich dětí.  
 
Doporučení pro těhotné ženy: Těhotné ženy je doporučeno očkovat jednou dávkou kombinované 
vakcíny proti pertusi, difterii a tetanu (Tdap, vakcína s tetanickým toxoidem, se sníženým množstvím 
difterického toxoidu a acelulární pertusovou složkou) během těhotenství, ideálně v třetím trimestru, 
mezi 28. a 36. týdnem těhotenství.  
 
Ženám, které nebyly očkovány v těhotenství proti pertusi, je doporučeno podání jedné dávky Tdap 
vakcíny ihned po porodu, aby se minimalizovalo riziko přenosu onemocnění na novorozence.  
 
Registrované očkovací látky pro očkování těhotných žen:  

• Adacel, Boostrix  
 
Aplikace vakcíny:  
Vakcína je aplikována intramuskulárně do horní části paže (deltový sval).  
 
Záznam o očkování je nutné provést do těhotenského průkazu a do zdravotní dokumentace ženy 
vedené u praktického lékaře. 
 


