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INFORMOVANÝ SOUHLAS S OČKOVÁNÍM
PROTI NEMOCI COVID-19 OČKOVACÍ LÁTKOU Moderna
Jméno a příjmení očkovaného:

_______________________________________

Rodné číslo:

_______________________________________

Bydliště:

________________________________________

Vážený pane, vážená paní,
dostavil/a jste se dobrovolně k aplikaci očkovací látky Moderna proti nemocni COVID-19. Očkovací látka
Moderna je určena 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 Moderna
Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna se používá k prevenci onemocnění COVID-19 způsobeného virem
SARS-CoV-2. Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna je indikována k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a
starších. Této vakcíně bylo uděleno tzv. podmínečné schválení. Znamená to, že informace o této vakcíně
budou přibývat. Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o
této vakcíně a příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.
CO BYSTE MĚL SDĚLIT PŘED OČKOVÁNÍM ZDRAVOTNICKÉMU PERSONÁLU?
Před očkováním budete personálem očkovacího centra požádáni o vyplnění krátkého dotazníku, který mu
pomůže určit, zda by pro Vás z očkování mohlo vyplynout nějaké speciální riziko. V případě závažné poruchy
imunity, závažné alergické reakci 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.
KDO BY NEMĚL BÝT VAKCÍNOU Moderna OČKOVÁN?
Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku této vakcíny. Jestliže jste v minulosti
někdy měl(a) závažnou alergickou reakci po jakékoli jiné injekčně podané vakcíně, nebo po podání vakcíny
COVID-19 Vaccine Moderna; Jestliže máte závažnou infekci doprovázenou horečkou (nad 38 °C). Očkování
však můžete podstoupit, pokud máte mírně zvýšenou teplotu nebo mírnou infekci horních cest dýchacích,
jako je nachlazení;

JAK SE VAKCÍNA Moderna PODÁVÁ?
Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna Vám bude podána ve formě dvou 0,5ml injekcí. Doporučuje se podat
druhou dávku stejné vakcíny za 28 dní po první dávce pro dokončení očkovacího cyklu. Zdravotní sestra
aplikuje vakcínu do svalu (intramuskulární injekcí) v horní části paže. Během každé injekce vakcíny a po její
aplikaci Vás bude lékař, zdravotník nebo zdravotní sestra sledovat po dobu přibližně 15 minut, aby
monitoroval(a), zda nevykazujete známky alergické reakce.
JAKÝ MŮŽETE MÍT Z OČKOVÁNÍ PROSPĚCH?
Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna podněcuje přirozenou obranyschopnost těla (imunitní systém).
Vakcína působí tak, že přiměje tělo, aby si proti viru, který způsobuje onemocnění COVID-19, vytvořilo
ochranu (protilátky). Vakcína COVID-19 Vaccine Moderna používá látku zvanou mediátorová (messenger)
ribonukleová kyselina (mRNA) k přenesení instrukcí, které mohou buňky v těle použít k tvorbě spike proteinu,
který se rovněž nachází na povrchu viru. Buňky potom vytvoří protilátky proti tomuto spike proteinu, aby tak
pomohly v boji proti viru. Tímto Vám vakcína pomůže k ochraně proti onemocnění COVID-19.
JAKÁ S SEBOU NESE OČKOVÁNÍ RIZIKA?
Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků
alergické reakce: - pocit na omdlení nebo točení hlavy; - změny srdečního tepu; - dušnost; - sípot; - otok rtů,
obličeje nebo hrdla; - kopřivka nebo vyrážka; - pocit na zvracení nebo zvracení; - bolest břicha. Pokud se u
Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Mohou zahrnovat:
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): • zduření v podpaždí • bolest hlavy • pocit na zvracení
• zvracení • bolest svalů, bolest kloubů a ztuhlost • bolest nebo zduření v místě injekce • pocit velké únavy
• zimnice • horečka Časté (mohou postihovat až 1 z 10 osob): • vyrážka • vyrážka, zarudnutí nebo kopřivka
v místě injekce Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 osob): • svědění v místě injekce Vzácné (mohou
postihovat až 1 z 1000 osob) • dočasná jednostranná obrna lícního nervu (Bellova obrna) • zduření obličeje
(zduření obličeje se může objevit u pacientů, kterým byly aplikovány injekce do obličeje v rámci kosmetických
výkonů.
JAK SNÍŽIT RIZIKO ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH REAKCÍ?
Po každém očkování je vyžadováno vyčkání ve zdravotnickém zařízení 15 - 30 minut po vakcinaci. V případě
rozvoje závažných potíží mimo zdravotnické zařízení volejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním
čísle 155.
Pročetl jsem, porozuměl jsem textu a měl jsem možnost klást dotazy. Prohlašuji, že nevím o žádném důvodu,
který by mi bránil v aplikaci této očkovací látky. Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s možnými vedlejšími
účinky. Těmto informacím rozumím a nemám žádné otázky ani nejasnosti. Byl/a jsem poučen/a o způsobu
aplikace vakcíny a postvakcinačním režimu. Prohlašuji, že jsem byl/a lékařem informován/a, a beru
na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo.

Žádám o provedení očkování.

Datum:

Podpis očkovaného:

Datum:

Podpis očkujícího zdravotníka:

