NEMOCNICE STRAKONICE, a.s.
Radomyšlská 336, 38629 Strakonice

Záznam o informovaném souhlasu s

očkováním proti nemoci COVID-19

Jméno a příjmení pacienta:
Datum narození nebo RČ:
Vážený pane, vážená paní,
dostavil/a jste se dobrovolně k aplikaci očkovací látky proti nemoci COVID-19. Bude Vám aplikována v České republice schválená očkovací látka,
která je v očkovacím centru aktuálně dostupná a je z hlediska účinnosti a bezpečnosti pro Vás vhodná. Očkovací látky jsou určeny k prevenci
nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tento dokument obsahuje informace, které Vám mají pomoci porozumět prospěchu a
rizikům spojeným s podáním vakcíny. Pokud i po přečtení této informace máte jakékoli další otázky, poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo
očkujícím personálem.
CO JE COVID-19? COVID-19 je onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Onemocnění můžete získat kontaktem s jinou osobou, která je
infikována. Infekce způsobuje především onemocnění dýchacích cest, ale často postihuje i jiné orgány. Nemocní lidé mají velmi rozmanité
příznaky od mírných až po velmi závažné onemocnění. Příznaky se objevují 2 až 14 dní po expozici viru. Tomuto intervalu se říká inkubační doba.
K příznakům může patřit horečka nebo třesavka, kašel, dušnost, únava, bolest svalů, bolest celého těla, bolest hlavy, ztráta chuti a/nebo čichu,
bolest v krku, rýma, nevolnost nebo zvracení, průjem.
SCHVÁLENÍ VAKCÍNY Vakcíny jsou schválené Evropskou lékovou agenturou k prevenci nemoci COVID-19. Některé vakcíny mají věkový limit.
KDO BY NEMĚL BÝT VAKCÍNOU OČKOVÁN? Vakcínou nesmí být očkována osoba, která měla závažnou alergickou reakci po předchozí dávce.
Rozhodnutí o tom, zda vakcínu aplikovat těhotným a kojícím ženám, je třeba učinit po důkladné konzultaci s lékařem, který zváží možné přínosy
a rizika. Neočkují se osoby, které prodělávají akutní infekční onemocnění jakéhokoliv původu, zejména příznakové osoby s akutním horečnatým
stavem. Přínos očkování u osob se závažnou poruchou imunitního systému, krvácivou poruchou, po transplantaci kostní dřeně a solidních orgánů
a osob zařazených do čekacích listin k transplantaci, s autoimunitními chorobami, roztroušenou sklerózou, osob s anamnézou alergických reakcí
zkonzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Očkování proti covid-19 je vhodné nejdříve 14 dnů po aplikaci jiné očkovací látky (živé i neživé), s
výjimkou BCG vakcíny, kde je doporučený interval 12 týdnů. Podání jiné očkovací látky se doporučuje s odstupem minimálně 14 dnů od aplikace
2. dávky vakcíny proti covid-19.
JAK SE VAKCÍNA PODÁVÁ? Vakcína Vám bude aplikována injekčně do svalu na rameni. U většiny dostupných vakcín je potřeba přeočkování
druhou dávkou a dále aplikace posilujících dávek v intervalech, které Vám budou doporučeny podle aktuálně platného vakcinačního schématu.
Po očkování musíte počkat nejméně 15 minut v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno. Pokud by se tak stalo, informujte okamžitě
personál. V den očkování je vhodné dodržovat klidový režim.
JAKÝ MŮŽETE MÍT Z OČKOVÁNÍ PROSPĚCH? V klinických studiích i reálné praxi byla zjištěna vysoká účinnost ukončeného očkování u všech
používaných vakcín (účinnost jednotlivých vakcín se ale liší, informujte se případně u ošetřujícího lékaře). Očkování ale neposkytuje všem
očkovaným osobám plnou záruku ochrany.
JAKÁ S SEBOU NESE OČKOVÁNÍ RIZIKA?
Očkovací látka neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19. Detailní výčet všech možných vedlejších účinků je k dispozici
v Souhrnu informací o léčivém přípravku (tzv. SPC), který je k dispozici na webu www.sukl.cz nebo do něj lze nahlédnout na vyžádání u lékaře
očkovacího centra.
Nejčastější bezprostřední reakce po očkování:
Závažná alergická reakce po očkování (anafylaxe) je extrémně vzácná a může nastat po jakémkoli očkování. Někteří lidé mohou mít po podání
očkovací látky alergickou reakci, která se může projevovat jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že
se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte lékaře očkovacího centra. Bez včasné pomoci lékaře může dojít k újmě na
zdraví, ve výjimečném případě může být pacient(ka) také ohrožen(a) na životě. Abyste tak mohl(a) učinit, bude Vám doporučeno po očkování
setrvat aspoň 15 minut na místě, kde se očkování provádí.
Nejčastější pozdější reakce na očkování:
Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky. Pokud se vyskytnou, jsou zpravidla lehké a odezní během několika málo dní. U více než jednoho
očkovaného z deseti se může vyskytnout bolest nebo otok v místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů nebo kloubů, zimnice nebo
horečka. U méně než jednoho očkovaného z deseti se může vyskytnout zarudnutí v místě vpichu injekce nebo pocit na zvracení. U méně než
jednoho očkovaného ze sta se může vyskytnout zvětšení lymfatických uzlin nebo malátnost nebo jiné nežádoucí účinky. Velmi vzácně byly hlášeny
případy dočasné obrny lícního nervu, trombotických komplikací a zánětu srdečního svalu a zánětu osrdečníku, především u mladších mužů.
Po každém očkování je vyžadováno vyčkání ve zdravotnickém zařízení aspoň 15 minut po vakcinaci. V případě rozvoje závažných potíží mimo
zdravotnické zařízení volejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.
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CO BYSTE MĚL SDĚLIT PŘED OČKOVÁNÍM ZDRAVOTNICKÉMU PERSONÁLU?
Před očkováním je třeba vyplnit níže uvedený krátký dotazník, který lékaři pomůže určit, zda by pro Vás z očkování mohlo vyplynout nějaké
speciální riziko. V případě závažné poruchy imunity, závažné alergické reakce v minulosti, krvácivé poruchy nebo těhotenství nebo kojení se
poradíte se zdravotnickým personálem, zda je pro Vás očkování vhodné. Zdravotnickému personálu byste také měli sdělit, pokud u Vás probíhá
jakékoli akutní onemocnění. Pokud u Vás probíhá onemocnění COVID-19 nebo jen na něj podezření nebo jste v karanténě kvůli kontaktu s
nemocnou osobou, neměli byste na očkování chodit, protože můžete ohrozit očkující personál a ostatní očkované, se kterými přijdete do
kontaktu v očkovacím centru.
Tento dotazník nám pomůže určit, zda by se dnešní očkování mělo provést nebo odložit. Pokud na některou z níže uvedených otázek odpovíte
“ano”, neznamená to automaticky, že nemůžete být očkován(a). Pokud Vám některá otázka není jasná, nechte si ji vysvětlit od očkujícího
personálu.

Požaduji (zakroužkujte):
1. základní dávku

2. základní dávku

Posilující dávku

Pokud přicházíte již na přeočkování, uveďte, kdy a jakou vakcínou jste byl naposledy očkován:
Datum aplikace poslední předchozí dávky:

Při předchozím očkování mi byla aplikována očkovací látka

Označte křížkem:
ano

ne

Měl(a) jste v minulosti závažnou alergickou (anafylaktickou) či nějakou jinou reakci po jakémkoliv očkování (včetně
případného očkování proti nemoci COVID-19)?
Cítíte se dnes nemocný(á)?
Prodělal(a) jste v posledních 3 měsících nemoc COVID-19 nebo jste měl(a) pozitivní PCR test?
Máte nějakou závažnou krvácivou poruchu (např. hemofilii, Leidenskou mutaci apod.)?
Absolvovala/a jste v poslední době nebo v blízké době plánujete nějaké jiné očkování? (Obecně lze doporučit
odstup 2 týdny mezi jednotlivými očkováními).
Máte nějakou závažnou poruchu imunity (např. HIV, aktivní onkologické onemocnění, aktuální léčba chemoterapií,
či radioterapií, apod.)?
Jste těhotná nebo kojíte?

Žádám o provedení očkování.
Podpis očkovaného (u dětí do 15 let zákonného zástupce):

Datum:

_________________________________________________________________________________________________________
Vyplní očkovací centrum:
Registrace

Lékař

Očkovací box
Čas aplikace:
Podpis:

Reakce na očkování
Reakce na očkování:

( ) Certifikát vydán
( ) Certifikát nevydán
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