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Očkování těhotných žen prot černému kašli 

Národní imunizační komise (NIKO) vydala 8. 12. 2015 jako doplnení Národní strategie očkování prot pertusi
„Doporučení pro očkování tehotnych zen prot pertusi v Česke republice“. 
(htp://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/doporuceni-narodni-imunizacni-komisenikopro-ockovani-
tehotnych-zen-prot-per_11107_5.html)

Vzhledem ke stoupajícímu počtu nemocnych a rizikovost pertuse u kojenců je jiste dobrym cílem chránit
kojence před infekcí. Nicmene očkování matek v tehotenství prot černemu kašli je svym způsobem
vakcinologickou novinkou, o ktere jen velmi málo spolehlive vedecky víme. Dříve bylo tehotenství spíše
kontraindikací k podání jakekoli vakcíny. Nekolik posledních let se sice podobná praxe v zahraničí začala
provádet, avšak důsledky očkování matky pro díte v prenatálním období, v jeho nejkřehčí část vyvoje,
mohou byt rozpoznány az za řadu let, coz můze byt při masivním očkování statsíců tehotnych zen jiz pozde.

Domníváme se, ze existují i jine metody prevence, například očkování členů rodiny, očkování zen
plánujících tehotenství, testy na protlátky tehotnych zen, kojení, omezení zbytečneho vystavování kojence
moznemu infektu například v obchodních centrech či od příbuzneho s dlouhodobe trvajícím respiračním
onemocnením, ktery je potencionálním přenašečem. I neopomíjení tohoto onemocnení pacienty i lekaři a
včasná lečba by jiste vedla ke snízení rizika onemocnení tech nejohrozenejších.  

Domníváme se, ze sotva petletá praxe aplikace vakcíny tehotnym není dostatečnym důkazem
bezpečnost vakcíny. Nezádoucí účinky jsou sice vzácne, ale v rozsahu více nez 100 000 podanych dávek
vakcíny tehotnym zenám ročne nastanou minimálne v desítkách případů. Velkou neznámou jsou však
nezádoucí účinky očkování matek v tehotenství na det. Existuje dosud jen málo vedeckych dat, kterym je
navíc společne relatvne velmi krátke období sledování det po narození. Nezádoucí účinky očkování, ktere
se mohou projevit az s dlouhodobym odstupem, jsou přitom aktuálne celosvetove diskutovány zejmena
odborníky na autoimunitní a neurodegeneratvní onemocnení. Doporučení NIKO se tyká řádove 100 000
tehotnych zen, tedy 100 000 podanych dávek vakcíny ročne. Ty mohou v principu ohrozit zdraví 200 000
lidskych bytost.

V současne dobe na trhu neexistuje samostatná vakcína prot černemu kašli, z toho vyplyvá, ze jako
očkovací látku je nutne pouzít kombinovanou vakcínu prot černemu kašli, záškrtu a tetanu. To sebou nese
nadbytečnou stmulaci imunitního systemu matky i plodu a tedy i mozná další rizika.

Myslíme si, ze bezpečnejším přístupem by bylo doporučení kontroly protlátek prot pertusi u tehotne a
v případe nedostatečneho ttru teprve zvazovat očkování podle aktuální epidemiologicke situace v danem
čase, regionu, sociálním prostředí i s ohledem na jiná individuální rizika. Rodičům by mely byt podány
přesne a pravdive informace nejen o vyskytu černeho kašle u det v ČR, o tezkostech průbehů tohoto
onemocnení, komplikacích, mortalite, ale i o účinnost lečby. Pokud se na černy kašel včas myslí a tato
diagnóza není zanedbána, má onemocnení velmi dobrou prognózu, a to i u velmi malych det. 

Domníváme se, ze doporučení odborníků Ministerstva zdravotnictví není pro tehotne zeny a jejich
budoucí det dostatečne bezpečne, a budeme je zádat o odůvodnení sveho rozhodnut,  o jeho zrevidování
a nebo poskytnut dostatečnych důkazů toho, ze benefty tohoto doporučení převazují nad jeho riziky. 
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