INFORMOVANÝ SOUHLAS S PODÁNÍM OČKOVACÍ LÁTKY
Vaccine COMIRNATY (Pfizer, BioNTech)
Jméno a příjmení očkovaného :
Datum narození :

Datum :
Telefonní číslo (e mail)

:

Vážená paní / Vážený pane,
projevil(a) jste zájem o očkování proti nemoci COVID-19. Bude Vám podána očkovací látka COVID-19
Vaccine Comirnaty (dále jen „očkovací látka“).
Cílem očkování je zabránit vzniku onemocnění COVID-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2.
Stejně jako v případě jiných očkovacích látek, ani tato očkovací látka nemusí plně ochránit očkovaného
proti nemoci.
Pokud i po přečtení této informace máte jakékoli další otázky, máte možnost konzultace svého
záměru o očkování s lékařem. Níže uvedený dotazník nám pomůže určit, zda by se očkování mělo provést
nebo odložit. Pokud na některou z níže uvedených otázek odpovíte “ano”, neznamená to, že nemůžete
být očkován(a).

Cítíte se dnes nemocný(á) ?

ANO / NE

Je Vám nyní nařízena karanténa pro kontakt s nemocným COVID-19

ANO / NE

Prodělal/a jste onemocnění COVID-19 nebo jste měl/a pozitivní PCR test ? ANO / NE
Byl(a) jste někdy očkován(a) proti nemoci COVID-19 ?

ANO / NE

Měl(a) jste někdy vážnou alergickou reakci na očkování ?

ANO / NE

Máte nějakou krvácivou poruchu nebo berete léky na “ředění” krve ?

ANO / NE

Máte nějakou závažnou poruchu imunity ?

ANO / NE

Jste těhotná ?

ANO / NE

Absolvoval(a) jste v posledních dvou týdnech nějaké jiné očkování ?

ANO / NE

Očkovací látka Vám bude podána injekčně do svalu na rameni. Možné 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. Bez včasné pomoci lékaře
může dojít k újmě na zdraví, ve výjimečném případě může být pacient také ohrožen na životě. Je
doporučeno po očkování setrvat 30 minut na místě, kde se očkování provádí. Pozdější možné reakce na
očkování: Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky. 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 očkovaných se může vyskytnout zarudnutí v místě vpichu injekce nebo pocit na
zvracení. Vzácně se může vyskytnout zvětšení lymfatických uzlin nebo malátnost nebo jiné nežádoucí
účinky.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.
Podpisem potvrzuji, že jsem lékaři nezamlčel žádné informace o svém zdravotním stavu a rozumím
poskytnutým informacím o očkování proti Covid -19, včetně informace o možných nežádoucích účincích.
Podpis (souhlas) očkovaného :

