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                     Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 

    OČKOVACÍ CENTRUM  
 

Informace pro klienty  duben 2023 

 

Adresa Očkovacího centra: 

Fakultní nemocnice Plzeň 

areál Bory, Edvarda Beneše 1128/13, dolní vjezd - bývalá vojenská nemocnice 

pavilon 61, 3. patro (v budově je výtah, bezbariérový přístup). Před budovou je parkoviště. 

Kontakty: 

Objednávky ev. změny termínu očkování: 377 40 1145, 377 40 1146 (Po - Pá 7:00 - 15:30 hodin) 

Informace k očkování – sestra: 377 40 1143, 377 40 1142 (Po - Pá 7:00 - 15:30 hodin) 

Informace k očkování – lékař: 377 40 1144 (Po - Čt 7:00 - 15:30 hodin) 

Lékaři:   

Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Daniela Fránová, franovad@fnplzen.cz, tel.: 377 40 1144, 722 951 972              

Zástupce vedoucího lékaře: MUDr. Alena Koubová,  koubova@fnplzen.cz,  tel. 377 40 2657          
 

Provozní doba očkování proti covid-19 a tuzemská očkování (očkování pro ČR): 

Pondělí 7:00 - 12:00 hodin 12:30 - 15:30 hodin 

Úterý 7:00 - 12:00 hodin 12:30 - 15:30 hodin 

Středa 7:00 - 12:00 hodin 12:30 - 15:30 hodin 

Čtvrtek  7:00 - 12:00 hodin 12:30 - 15:30 hodin 

Pátek 7:00 - 12:00 hodin 12:30 - 15:30 hodin 

 

Provozní doba Centra pro cestovní medicínu (očkování do zahraničí a očkování rizikových osob): 

Pondělí - 12:30 - 15:30 hodin 

Úterý 7:00 - 12:00 hodin 12:30 - 15:30 hodin 

Středa - 12:30 - 15:30 hodin 

Čtvrtek  7:00 - 12:00 hodin 12:30 - 15:30 hodin 

Pátek objednávkový systém uzavřen 

                              
Nabízené služby: 

OČKOVÁNÍ:  
 

 Poradenství a konzultace k očkování pro laickou veřejnost a zdravotníky 
 Veškerá očkování pro pobyt v ČR (mimo pravidelného očkování dětí a mimo očkování proti tuberkulóze) 
 Očkování dospělých osob s vyšším rizikem infekčních onemocnění (např. splenektomie, imunosuprese…) 
 Očkování zdravotníků s rizikem infekce spojeným s povoláním 
 Vystavení očkovacího průkazu a certifikátu o očkování proti covid-19, přepis dat z očkovacího průkazu  

 
CESTOVNÍ MEDICÍNA:  
 

 Poradenství a očkování před cestou do zahraničí, vč. konzultace klienta s lékařem 
 Sestavení individuálního očkovacího plánu, eventuálně doporučení antimalarické profylaxe 
 Zajištění preexpoziční a postexpoziční antirabické profylaxe (očkování proti vzteklině) 
 Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu a certifikátu o očkování proti covid-19  
 Doporučení cestovní lékárničky 
 Vyšetření po návratu z ciziny, diagnostika a léčba importovaných infekčních onemocnění 

 

Objednání na očkování nebo konzultaci:  

 Telefonicky: objednávky ev. změny termínu očkování 377 40 1145, 377 40 1146 (Po-Pá 7:00-15:30 hodin) 

 On-line rezervace termínu očkování: elektronický objednávkový systém 
 V ordinaci při sestavení očkovacího plánu 
 V ordinačních hodinách mohou osoby starší 16 let přijít na očkování proti covid-19 bez předchozího objednání 
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Doporučená očkování při cestě do zahraničí Doporučená očkování tuzemská 

břišní tyfus covid-19  

covid-19 černý kašel (pertuse) /trojkombinace DTP/ 

hepatitidy A, B, A+B (žloutenky) hemofilové infekce 

cholera    hepatitidy A, B, A+B (žloutenky) 

chřipka chřipka  

japonská encefalitida    klíšťová encefalitida  

klíšťová encefalitida  meningokokové infekce skupin ACWY, skupiny B  

meningokokové infekce skupin ACWY, skupiny B opičí neštovice 

příušnice, spalničky, zarděnky /MMR/  papilomaviry /HPV/  

přenosná dětská obrna /POLIO/ pásový opar 

tetanus, záškrt, černý kašel /DTP/ plané neštovice 

vzteklina pneumokokové infekce  

žlutá zimnice příušnice, spalničky, zarděnky /MMR/  

 tetanus, záškrt, černý kašel /DTP/ 

Ceník služeb: 

 Aktuální ceny očkovacích látek a administrativních úkonů souvisejících s očkováním Vám budou sděleny v Očkovacím 
centru nebo jsou k dispozici na: https://www.fnplzen.cz/ceniky - Ceník služeb klinik a oddělení, kapitola 09 - Klinika 
infekčních nemocí a cestovní medicíny  

Úhrada za očkování:  

Očkování hrazená klientem: 
 

 Za provedené očkování ev. konzultace klient obdrží fakturu 
 Fakturu je možné uhradit platební kartou na platebním místě Očkovacího centra, v hotovosti na pokladně  

FN Plzeň nebo převodem z účtu. Faktura obsahuje QR kód. 

 
Očkování pro klienta zdarma - hrazená ze zdravotního pojištění (nutné platné zdravotní pojištění!): 

Skupiny osob s očkováním zdarma Druhy očkování 

Osoby ve věku 50 let a starší klíšťová encefalitida 

Osoby ve věku 65 let a starší chřipka, pneumokokové infekce 

Pacienti s onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, 
ledvin a diabetici 

chřipka 

Pacienti s poruchou funkce sleziny nebo po splenektomii; 
po transplantaci hemopoetických buněk; pacienti se 
závažnými poruchami imunity; po prodělané invazivní 
meningokokové nebo pneumokokové infekci 

pneumokokové infekce 

meningokokové infekce 

hemofilové infekce 

chřipka 

Děti od 6 měsíců a dospělí  covid-19 

Skupiny osob dle Očkovací strategie proti opičím 
neštovicím (zdravotníci a osoby v riziku sexuálního 
přenosu infekce) viz web MZ ČR 

opičí neštovice 

Zdravotničtí pracovníci hepatitida B, chřipka 

Zdravotničtí pracovníci vybraných oborů hepatitida A, spalničky 

Režim po očkování: 

 Po každém očkování je nutné 15-30 minut počkat v čekárně Očkovacího centra pro případ alergické reakce. 

 48 hodin po očkování doporučujeme omezit fyzickou zátěž, neslunit se, nepožívat alkohol. Nezatěžovat končetinu,  
kde proběhlo očkování. 

 Při výskytu neobvyklé reakce po očkování se poraďte s lékařem Očkovacího centra – viz kontakt na lékaře. 

 

Vypracovali: MUDr. Daniela Fránová, Kateřina Hűblová,   

Schválili: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., Bc. Marcela Prayerová  

Dne: 11. 4. 2023    

Platnost: do revize  

https://www.fnplzen.cz/ceniky

