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Výsledky administrativní kontroly proočkovanosti v Karlovarském kraji 
k 31. 12. 2013 u dětí narozených v roce 1999, 2002, 2010, 2011, 2012, 
jejichž příjmení začíná písmenem „D“ 
 
 
 
 
Administrativní kontrola proočkovanosti byla provedena pracovníky protiepidemického odboru KHS 
Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a 
dorost (dále jen „PLDD“) Karlovarského kraje k 31. 12. 2013.  
Administrativní kontrola proočkovanosti byla provedena v 71 ordinacích PLDD a 1 
Krajském dětském domově pro děti do 3 let věku celkem u 571 dětí (tabulka č. 1) 
s rozdělením podle ročníků narození a druhu kontrolovaného očkování (tabulka č. 2): 
 
Tabulka č. 1 – Počty kontrolovaných dětí a ordinací PLDD dle jednotlivých ÚP Karlovarského kraje 
 

ÚP Počet kontrolovaných dětí Počet ordinací PLDD 

Karlovy Vary (KV) 234 27 

Sokolov (SO) 154 26 

Cheb (CH) 183 19 

Karlovarský kraj 571 72 

 
 

Tabulka č. 2 – Počty kontrolovaných dětí podle ročníku narození a druhu kontrolovaného očkování 
 

Druh kontrolovaného 
očkování 

Počet kontrolovaných dětí podle ročníku narození 
Celkem 

1999 2002 2010 2011 2012 

HepB 98     98 

MMR  123 115 238 

DTPa-IPV 108   108 

DTPa-IPV-HepB-Hib  115 127 127 

Celkem 98 108 123 115 127 571 

 
 
Výsledky administrativní kontroly proočkovanosti u dětí narozených v roce 1999 proti virové 
hepatitidě typu B (HepB), u dětí narozených v roce 2002 proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a 
dětské obrně (DTPa-IPV), u dětí narozených v roce 2010 a 2011 proti spalničkám, příušnicím a 
zarděnkám (MMR), u dětí narozených v roce 2011 a 2012 proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, 
invazivním onemocněním způsobeným Hib, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě typu B 
(DTPa-IPV-HepB-Hib), jejichž příjmení začíná písmenem „D“ jsou uvedeny níže.  
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Zhodnocení výsledků administrativní kontroly proočkovanosti: 
 
Proočkovanost proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám (MMR) u dětí narozených v roce  
2010 
 

- kontrola proočkovanosti byla provedena u dětí narozených v roce 2010, které by měly mít 
aplikované 2 dávky vakcíny v rámci základního očkování a přeočkování 

- z celkového počtu 123 kontrolovaných dětí bylo 2 dávkami očkováno 117 dětí, 
proočkovanost je 95,12 %  

- 2 děti (1,63 %) – ÚP Karlovy Vary, byly naočkovány pouze jednou dávkou 
důvod:  
1x dočasná kontraindikace – sestaven individuální očkovací plán u postiženého dítěte  
1x nepřišli k očkování – nespolupráce rodičů, i přes opakované výzvy se nedostavili 
s dítětem na očkování  

- 4 děti (3,25 %) – 2x ÚP Karlovy Vary, 2x ÚP Cheb, nebyly naočkovány ani jednou dávkou 
důvod:  
3x dočasná kontraindikace – 1x pro těžké kožní onemocnění doporučeno odložit 
očkování na 4. rok života (CH), 1x pro imunologickou poruchu (CH), 1x pro časté a 
opakované průjmy je potřeba vyjádření gastroenterologa (KV) 
1x nepřišli k očkování – ve zdravotnické dokumentaci záznam o odložení/odmítnutí 
očkování (KV)  
 
 

Proočkovanost proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám (MMR) u dětí narozených v roce  
2011 
 

- kontrola proočkovanosti byla provedena u dětí narozených v roce 2011, které by měly mít 
aplikované 2 nebo 1 dávku vakcíny v rámci základního očkování a přeočkování 

- z celkového počtu 115 kontrolovaných dětí bylo 2 dávkami očkováno 98 dětí, 
proočkovanost je 85,22 %  

- 11 dětí (9,57 %) – 7x ÚP Karlovy Vary, 2x ÚP Sokolov, 2x ÚP Cheb, bylo naočkováno 
pouze 1 dávkou  
důvod:  
2x dočasná kontraindikace – v anamnéze dítěte 1x těžké kožní potíže a astma (CH) a 1x 
poruchy nervové soustavy (SO)  
2x nepřišli k očkování – nespolupráce rodičů, i přes opakované výzvy se nedostavili 
s dítětem na očkování (CH, KV) 
7x jiný důvod – nedosažení požadovaného věku pro očkování (6x KV, 1x SO) 

- 6 dětí (5,22 %) – 2x ÚP Karlovy Vary, 1x ÚP Sokolov, 3x ÚP Cheb, nebylo naočkováno ani 
jednou dávkou  
důvod:  
1x dočasná kontraindikace – pro zvýšenou a častou nemocnost (KV) 
4x nepřišli k očkování – 3x nespolupráce rodičů, i přes opakované výzvy se nedostavili k 
očkování (CH, KV, SO) a 1x odmítnutí očkování (CH) 
1x jiný důvod – rodina přistěhovaná z Francie, dítě bude doočkováno dle očkovacího 
kalendáře ČR (CH)  
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Proočkovanost proti záškrtu, tetanu, černému kašli, invazivním onemocněním způsobeným 
Hib, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B (DTPa-IPV-HepB-Hib) u dětí narozených 
v roce  2011 
 

- kontrola proočkovanosti byla provedena u dětí narozených v roce 2011, které by měly mít 
aplikované 4 dávky vakcíny v rámci základního očkování  

- z celkového počtu 115 kontrolovaných dětí bylo 4 dávkami očkováno 112 dětí, 
proočkovanost je 97,39 %  

- 3 děti (2,61 %) – 3x ÚP Cheb, nebyly kompletně naočkovány  
důvod:  
2x nepřišli k očkování – 1x nespolupráce rodičů, i přes opakované výzvy se nedostavili 
k očkování a 1x odmítnutí očkování 
1x jiný důvod – rodina přistěhovaná z Francie, dítě bude doočkováno dle očkovacího 
kalendáře ČR  

 
 
 
Proočkovanost proti záškrtu, tetanu, černému kašli, invazivním onemocněním způsobeným 
Hib, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B (DTPa-IPV-HepB-Hib) u dětí narozených 
v roce  2012 
 

- kontrola proočkovanosti byla provedena u dětí narozených v roce 2012, které by měly mít 
aplikované 4 dávky vakcíny v rámci základního očkování  

- z celkového počtu 127 kontrolovaných dětí bylo 4 dávkami očkováno 100 dětí, 
proočkovanost je 78,74 %  

- 27 dětí (21,26 %) – 15x ÚP Karlovy Vary, 6x ÚP Sokolov, 6x ÚP Cheb, nebylo kompletně 
naočkováno  
důvod:  
2x dočasná kontraindikace – 1x pro infekce močových cest (CH) a 1x pro opakující se 
respirační infekce (SO)  
2x nepřišli k očkování – nespolupráce rodičů, i přes opakované výzvy se nedostavili 
s dítětem na očkování (KV, SO)  
23x jiný důvod – nedosažení požadovaného věku pro očkování (5x CH, 14x KV, 4x SO)  

 
 
Proočkovanost proti záškrtu, tetanu, černému kašli a přenosné dětské obrně (DTPa-IPV) u 
dětí narozených v roce  2002 
 

- kontrola proočkovanosti byla provedena u dětí narozených v roce 2002, které byly 
očkovány jednou dávkou vakcíny v rámci přeočkování a tím byla současně i podána 5. 
dávka vakcíny proti polio  

- z celkového počtu 108 kontrolovaných dětí bylo 1 dávkou očkováno 105 dětí, 
proočkovanost je 97,22 %. Z tohoto počtu byla aplikací vakcíny podána 5. dávka proti polio 
u 105 dětí, proočkovanost je 100 %  

- 3 děti (2,78 %) – 1x ÚP Karlovy Vary, 2x ÚP Cheb, nebyly kompletně naočkovány  
důvod:  
1x dočasná kontraindikace – dlouhodobá nemocnost dítěte (KV)  
2x nepřišli k očkování – nespolupráce rodičů, i přes opakované výzvy se nedostavili 
s dítětem na očkování (2x CH) 
 
 

Proočkovanost proti virové hepatitidě B (Hep B) u dětí narozených v roce 1999 
 

- kontrola proočkovanosti byla provedena u dětí narozených v roce 1999, které by měly mít 
aplikované 3 dávky vakcíny v rámci základního očkování  

- z celkového počtu 98 kontrolovaných dětí bylo 3 dávkami očkováno 98 dětí, proočkovanost 
je 100 %  
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Součástí administrativní kontroly proočkovanosti k 31. 12 2013 byla i následná kontrola neúplně 
nebo neočkovaných dětí z kontroly proočkovanosti provedené k 31. 12. 2012. Na území 
Karlovarského kraje se jednalo celkem o 16 dětí. 
 
Proočkovanost proti MMR u dětí narozených v roce 2009 – celkem 2 děti zcela neočkované: 

- ÚP Karlovy Vary: 2 děti nenaočkované ani jednou dávkou z důvodu dočasné 
kontraindikace (1x zvýšená nemocnost, 1x neurologická kontraindikace) – obě děti 
doočkovány 

 
 
Proočkovanost proti MMR u dětí narozených v roce 2010 – celkem 5 dětí neúplně nebo zcela 
neočkovaných: 

- ÚP Karlovy Vary: 2 děti nenaočkované ani jednou dávkou z důvodu dočasné 
kontraindikace (2x zvýšená nemocnost) – obě děti doočkovány 

- ÚP Sokolov: 1 dítě naočkováno pouze 1 dávkou z důvodu dočasné neurologické 
kontraindikace – dítě doočkováno 

- ÚP Cheb: 2 děti nenaočkované ani jednou dávkou z důvodu 1x dočasné kontraindikace 
(opožděný psychomotorický vývoj) a 1x z jiného důvodu (nedonošenec) – obě děti 
doočkovány  

 
 
Proočkovanost proti DTPa-IPV-HepB-Hib u dětí narozených v roce 2010 – celkem 2 děti 
nebyly kompletně naočkovány: 

- ÚP Cheb: 2 děti nebyly kompletně naočkovány z důvodu dočasné kontraindikace (terapie 
ATB při probíhající nemoci) – obě děti doočkovány 

 
 
Proočkovanost proti DTPa-IPV-HepB-Hib u dětí narozených v roce 2011 – celkem 7 dětí 
nebylo kompletně naočkováno: 

- ÚP Karlovy Vary: 1 dítě nebylo kompletně naočkováno z důvodu dočasné kontraindikace 
(zvýšená nemocnost) – dítě doočkováno 

- ÚP Sokolov: 2 děti nebyly kompletně naočkovány z důvodu nedosažení požadovaného 
věku – obě děti doočkovány 

- ÚP Cheb: 4 děti nebyly kompletně naočkovány z důvodu nedosažení požadovaného věku – 
všechny děti doočkovány 

 
 
 
V Karlových Varech dne 13. 5. 2014 
 
 
 
 
 
Ing. Martina Prokopová 
pověřená vedením protiepidemického odboru 
 

 


