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Lékaři v nemocnice poskytnou očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě i exotickým 

nemocem 
  

Podzimní měsíce jsou nejvhodnějším termínem pro zajištění dlouhodobé ochrany proti řadě 

domácích nemocí. Současně začíná i sezóna, kdy se turisté vydávají za teplem do exotických 

zemí Asie, Afriky a Jižní Ameriky, kde je nutné speciální očkování proti různým zákeřným, v 

našich podmínkách neexistujícím onemocněním.  

Všechny potřebné informace, včetně zajištění a aplikace vakcín, poskytnou „pod jednou 

střechou“ lékaři Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci při Infekčním oddělení Nemocnice 

České Budějovice, a.s. 

Ordinační hodiny takzvaného očkovacího centra jsou pravidelně každou středu od 7 do 9 

hodin a potom od 14 do 16 hodin. „Zájemci o poradenství a očkování se nemusí předem 

objednávat. Každého přijmeme bez předchozího ohlášení,“ uvedla vedoucí lékařka Centra 

pro cestovní medicínu a vakcinaci Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Iva Šípová. 
Očkovací centrum je umístěno v poradně infekčního oddělení v pavilónu E (vchod je v 

přízemí infekčního oddělení směrem od centrálního pavilonu, takže zájemci nemusejí 

procházet přes ambulanci). Informace je možné získat i telefonicky na čísle vedoucí lékařky 

387 874 661 či na její e–mailové adrese sipova@nemcb.cz 

„Právě nyní je nejvhodnější čas pro očkování proti chřipce. Vakcína začíná chránit 

před onemocněním zhruba za čtrnáct dní a tato ochrana trvá obvykle 6 až 12 měsíců. Velmi 

vhodné je také zahájit základní očkování proti klíšťové encefalitidě,“ poznamenala MUDr. 

Šípová. 
Zájemci o očkování by se navíc neměli obávat ceny vakcíny. Například Všeobecná zdravotní 

pojišťovna (VZP) letos Jihočechům hradí očkování proti klíšťové encefalitidě do výše 400 

korun za 1 dávku a proti chřipce pak do výše 300 korun. Příspěvky přitom poskytují i další 
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pojišťovny. Je třeba připomenout, že při minulé chřipkové epidemii trvající pět týdnů 

onemocněl akutní infekcí dýchacích cest v ČR více než jeden milion lidí. 

Kromě očkování proti už zmíněné chřipce a klíšťové encefalitidě poskytuje Centrum pro 

cestovní medicínu a vakcinaci Nemocnice České Budějovice, a.s. také například očkování 

proti virové hepatitidě A nebo meningokokové meningitidě. Důležitou součástí jeho práce je 

ovšem také očkování před výjezdy do zahraničí, včetně aplikace očkovací látky proti žluté 

zimnici. 

Cestovatelský boom, který po roce 1989 zasáhl Českou republiku, prudce zvýšil počet lidí, 

vypravujících se rok co rok v zimních měsících na cesty za teplem do různých částí světa. 

Pobyt v mnoha exotických zemích Afriky, Asie a Jižní Ameriky je ovšem spojen se zvýšeným 

rizikem onemocnění některou z nebezpečných nákaz. Před cestou je proto nezbytně nutné se 

předem poradit s odborníkem. 

Centrum poskytne všem cestovatelům veškeré informace týkající se rizik přenosu infekčních 

a exotických chorob před cestou do zahraničí, včetně režimových doporučení se zaměřením 

na aktuální zdravotní stav cestovatele. 

„Centrum je zaměřeno především na očkování a poradenství před výjezdy do zahraničí. 

Kromě veškerého rozsahu očkovacích látek jsme schopni kvalifikovaně poradit a vybavit 

cestovatele mezinárodním průkazem doporučit a předepsat léky proti malárii a podobně,“ 

konstatovala MUDr. Iva Šípová. 
Podle současných statistik má zdravotní problémy během cesty, nebo po ní, až 30 procent lidí. 

„Mezi nejčastější problémy patří průjmová onemocnění a nákazy horních cest dýchacích. 

Výjimkou v posledních letech už ale není například malárie či další typy tropických 

chorob,“ řekla MUDr. Šípová s tím, že mezi nejvíce z tohoto pohledu krizové oblasti patří 

zejména Indonésie, rovníková Afrika, Jižní a Střední Amerika. Zde cestovatelům hrozí kromě 

už zmiňované žloutenky typu A také například břišní tyfus, ojediněle i cholera. 

„Člověk, který se vydává do těchto oblastí, by se měl dostavit do očkovacího centra nejméně 

šest týdnů před plánovaným odjezdem, protože je potřeba sestavit individuální očkovací 

plán a navíc jednotlivá doporučená očkování nelze aplikovat současně,“ zdůraznila MUDr. 

Šípová. 
  

Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., jako krajské centrum tohoto 

lékařského oboru poskytuje léčbu nemocným s infekčními chorobami všech věkových skupin. 

Péči o děti zajišťuje specializovaný personál na dětské stanici oddělení, kde probíhá i školní 

výuka. Péče o dospělé probíhá na dvou stanicích oddělení. Pacienti jsou umístěni na pokojích 

tak, aby nemohlo dojít k vzájemnému přenosu nemoci. 

Oddělení má zvláštní režim péče, který brání přenosu původců nemocí. Pro infekce s vysokou 

přenosností jsou dva pokoje oddělení vybaveny zvláštním klimatizačním systémem s filtrací 

vzduchu a zvláštním režimem péče. 

Jednotka intenzivní péče slouží nemocným s vážnými průběhy infekčních nemocí, které 

ohrožují základní životní funkce nemocného. 

Na oddělení jsou hospitalizováni také lidé, kteří si přivezli exotickou nemoc z jiných částí 

světa. Oddělení též nabízí vyšetření před cestou do tropů a subtropů, očkování a profylaxi 

malárie ve své specializované poradně. Po prodělané infekční nemoci jsou nemocní sledováni 

v odborných poradnách pro stavy po infekčních nemocech nervového systému, žloutenkách a 

dalších onemocněních. 

V rámci oddělení je zřízeno AIDS Centrum, poskytující jako jedno ze sedmi obdobných 

pracovišť v České republice péči infikovaným virem HIV a nemocným AIDS z celého 

Jihočeského kraje. 

Oddělení poskytuje lůžkovou péči o nemocné se septickými (záněty) komplikacemi 

ortopedických nemocí a totálních endoprotéz a dále o nemocné se septickými komplikacemi v 



neurochirurgii. Tito nemocní leží na lůžku JIP nebo standardní stanice infekčního oddělení, 

které jim poskytuje plnou péči interního typu (výživa, antibiotická léčba, infusní léčba, 

pooperační léčba, léčba přidružených interních nemocí, rehabilitace), ortoped a neurochirurg 

nemocné operuje, provádí další odborné výkony a převazy. 

  

Nemocnice České Budějovice, a.s. patří mezi největší zdravotnická zařízení a se svou 

lůžkovou kapacitou 1600 lůžek je čtvrtou největší nemocnicí v České republice. Poskytuje 

základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských 

oborech zejména pro celý jihočeský region. 

V Nemocnici České Budějovice, a.s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, bylo loni 

hospitalizováno 45 000 pacientů a lékaři zde provedli více než 24 000 operačních zákroků a 

420 000 ambulantních ošetření. Loni se zde narodilo při 2197 porodech 2263 dětí. 

Nemocnice má 2600 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském 

kraji . 

  

Kontakt: MUDr. Iva Šípová – vedoucí lékařka Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci při 

Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 387 874 661 
 


