
Medici PRO Očkování 
 

V roce 2019 vyhodnotila Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci kolem odmítání 

očkování a s ní související klesající proočkovanost za natolik závažnou, že ji zařadila na seznam 

deseti nejvýznamnějších světových hrozeb pro veřejné zdraví. Nedostačující proočkovanost je 

hlavním tématem, kterou se zabývá spolek Medici PRO Očkování. 
 

Snižující se proočkovanost populace a s ní související nárůst závažných infekčních onemocnění, proti 

kterým očkování chrání, se týká i České republiky.“ Jen v prvním čtvrtletí roku 2019 bylo v ČR hlášeno 

více případů spalniček než za celý předcházející rok. Tato situace klade značné personální, logistické 

i finanční nároky na celý zdravotnický systém, a přitom jí šlo předejít,” udává MUDr. Milan Trojánek, 

PhD. z Kliniky infekčních nemocí 2. LF a Nemocnice Na Bulovce. Spalničky ale nejsou jediným 

onemocněním, které ohrožuje zdraví populace a kterému lze předcházet očkováním. Konkrétním 

příkladem je chřipka, která ročně v České republice zapříčiní přibližně 2 000 úmrtí. 

“Celá situace s návratem infekcí, které se u nás díky dobré proočkovanosti již nevyskytovaly, je pro 

nás natolik alarmující, že jsme se rozhodli převzít iniciativu a rozšířit povědomí o důležitosti očkování 

v široké veřejnosti. Hlavní roli, jelikož se jedná o věc veřejného zájmu, sice primárně zastává stát 

a státní instituce, ale myslíme si, že každý další způsob, jak vysvětlit význam očkování je důležitý 

a může pomoci,” říká Tomáš Jelínek, jeden ze zástupců studentů.  

Spolek Medici PRO Očkování organizuje diskuzní setkání, besedy a interaktivní semináře, jejichž 

cílem je zvýšení informovanosti a vymýcení mýtů. Se stejným cílem jsou tvořeny informační kanály 

ve formě webových stránek a profilů Medici pro očkování na sociálních sítích. 

Projekt cílí především na středoškoláky, kteří jsou zranitelnou skupinou vzhledem k jejich větší 

náchylnosti a přístupu k dezinformacím na sociálních sítích, které mohou mít neblahý vliv na jejich 

budoucí rozhodování. Otázka očkování je zároveň klíčová v období rodičovství, na které by mladí lidé 

měli být připraveni a dostatečně informováni. Pro tuto generaci je navíc očkování důležité i s ohledem 

na fakt, že často cestuje do zahraničí, a to včetně exotických destinací, ve kterých se objevují 

onemocnění, která nejsou v ČR běžná.  

“Vzhledem k našim poměrně nedávným středoškolským studiím jsme si vědomi, že na téma očkování, 

v rozvrzích není moc prostoru, stejně jako chybí osvětové akce, které by o tomto problému dostatečně 

informovaly. Proto jsme se rozhodli docházet na střední školy a tuto problematiku jim interaktivní 

přednáškou představit,” říká Lukáš Vaněk, zástupce projektu.  

Přestože očkování přináší mnohé výhody, je nutné veřejnost seznámit i s možnými riziky. Ta jsou však 

mnohdy přeceňována a vyskytují se v mnohem menší míře než komplikace spojené se samotnými 

nemocemi, proti kterým chrání. I tak považujeme za důležité, aby lékaři zohlednili i tento názor a byli 

otevřeni diskuzi s rodiči.  

 

Prohlášení studentů: 

 “Jako studenti medicíny cítíme odpovědnost za vývoj zdravotní situace v České republice, ke 

kterému negativně přispívá klesající proočkovanost a zvyšující se výskyt chorob, kterým lze díky 

očkování předcházet. Pokud by se situace i nadále vyvíjela v současném trendu, hrozí návrat 

infekcí, se kterými se v České republice nesetkáváme. Proto jsme se rozhodli přispět ke zvrácení 

tohoto trendu a jednat. Věříme, že právě medici jsou vhodným prostředníkem mezi laickou 

a odbornou veřejnosti a jsou tedy schopni předat pravdivé odborné informace způsobem, 

kterému porozumí každý. Abychom rozšířili dosah naší iniciativy, rádi bychom v budoucnu 

zapojili i další lékařské fakulty a zprostředkovali tak tyto informace o důležitosti očkování 

opravdu každému.” 


