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ZÁZNAM O INFORMOVANÉM SOUHLAS s poskytnutím zdravotní péče  
Vážená paní, pane, 

V souladu se stanovenou Strategií očkování proti COVID 19 MZ ČR Vám byla nabídnuta možnost 

vakcinace. Součástí této strategie je informování široké veřejnosti mediálními prostředky. 

K dispozici Vám jsou rovněž doprovodné materiály týkající se vlastní vakcíny a Informace pro 

očkované. Tyto zdroje by Vám měly podat základní informaci pro svobodný  

a informovaný souhlas s navrženým výkonem, který je dobrovolný. V případě, že něčemu 

nerozumíte, lze Vám podat doplňující informace přímo zdravotnickým pracovníkem.  
 

Identifikace pacienta:  
  

jméno, příjmení očkovaného                   rodné číslo                telefon                    oddělení/ambulance 
 

Účelem tohoto zdravotního výkonu je: 

Vakcína je používaná pro prevenci onemocnění COVID-19, které způsobuje virus SARS-CoV-2. 

Vakcína Comirnaty se podává dospělým a dospívajícím ve věku 16 let a starším. Vakcína COVID-19 

Vaccine Moderna je indikována k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších. Vakcína 

způsobuje, že imunitní systém (přirozená obrana těla) vytváří protilátky a krevní buňky, které působí 

proti viru, a tím chrání před onemocněním COVID-19. 

Jelikož vakcína neobsahuje virus k vyvolání imunity, nemůže u Vás vyvolat onemocnění COVID-19. 
 

Zdravotní výkon bude probíhat takto: (popis výkonu, nákres)  

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. 

Vakcína Comirnaty se podává po naředění jako injekce o objemu 0,3 ml do svalu v horní části paže. 

Budou Vám podány 2 injekce, a to v odstupu minimálně 21 dní. Vakcína COVID-19 Vaccine 

Moderna se podává jako cyklus 2 dávek (každá 0,5 ml). Druhou dávku se doporučuje podat za 28 

dnů po první dávce. 
 

Byl/a jsem dále poučen/a, že vlastní vakcinace má následující rizika a komplikace: 

Podobně jako všechny vakcíny může mít i vakcína Comirnaty nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): v místě injekce: bolest, 

zduření; únava, bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů, zimnice, horečka 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): zarudnutí v místě injekce, pocit na 

zvracení 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): zvětšené mízní uzliny, malátnost, 

bolest v končetině, nespavost, svědění v místě injekce 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): dočasná jednostranná obrna lícního 

nervu 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): závažná alergická reakce 
 

Podobně jako všechny vakcíny může mít i vakcína COVID-19 Vaccine Moderna nežádoucí účinky, 

které se ale nemusí vyskytnout u každého. 



 

Očkovaní vakcínou Comirnaty nebo Vaccine 

Moderna k prevenci nemoci COVID-19 způsobené 

koronavirem SARS-CoV-2 

 

Formulář zpracoval: Ing. Libor Czeffer 

Datum: 10. 2. 2021 

Revize č.: 2 

Datum platnosti revize: 7. 1. 2021 

Evidenční číslo formuláře: F/IS-164/0200/20 

Strana 2  

Celkem 2 

 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): v místě injekce: bolest, 

zduření; lymfadenopatie, nauzea, zvracení, únava, zimnice, horečka, bolest svalů, kloubů, hlavy 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): zarudnutí, vyrážka, kopřivka v místě 

injekce 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): svědění v místě injekce 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): akutní obrna lícního nervu, otok 

obličeje 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): závažná alergická reakce, přecitlivělost 
 

Byl/a jsem dále poučen/a, že odmítnutí doporučeného postupu může mít za následek uvedená 

rizika: Riziko nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. 
 

Beru na vědomí, že po provedení uvedeného zdravotního výkonu budu takto omezena 

v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti: 

Po každém očkování je vyžadováno vyčkání ve zdravotnickém zařízení nejméně 15 minut po 

vakcinaci. U osob se závažnou alergickou reakcí v minulosti by mělo být čekání prodlouženo na 30 

minut. Česká vakcinologické společnost doporučuje u všech očkovaných vyčkat po očkování 30 

minut v čekárně. V případě rozvoje závažných potíží mimo zdravotnické zařízení volejte 

Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155. V případě jiných méně závažných ale 

neobvyklých nebo znepokojivých nežádoucích účinků se poraďte se svým lékařem. 
 

Doplňující dotazy: 

 

 

 

Vyplní očkující zdravotnický pracovník, který provedl poučení: 
Prohlašuji, že jsem pacientovi/zákonnému zástupci vysvětlil podstatu výše uvedeného výkonu 

způsobem, který byl podle mého soudu pro něho srozumitelný. Seznámil jsem ho s účelem a 

způsobem provedení navrhovaného výkonu, jakož i s možnými  

komplikacemi a riziky. 
 

Ve Vsetíně, datum a čas                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                           jméno zdravotníka      podpis zdravotníka 

Vyplní pacient/zákonný zástupce: 

PROHLÁŠENÍ O INFORMOVANÉM SOUHLASU 

Prohlašuji, že mi bylo umožněno, abych zdravotníkovi, který mi podával vysvětlení, kladl doplňující 

otázky a tyto mi byly úplně a náležitě zodpovězeny. Prohlašuji, že jsem o tomto výkonu, jeho 

možných komplikacích a rizicích dostatečně informován a že jsem shora uvedenému poučení plně 

porozuměl. Prohlašuji, že jsem se mohl/a svobodně a bez nátlaku rozhodnout. Byl/a jsem poučen/a o 

tom, že mohu svůj souhlas s navrhovaným výkonem kdykoliv odvolat. 
 

Prohlašuji, že: 

SOUHLASÍM s provedením výše uvedeného výkonu, i s jeho eventuálním rozšířením v případě 

výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných 

k záchraně mého života nebo zdraví.  
 

Ve Vsetíně, datum a čas  

                                                                                                    podpis očkovaného/zákonného zástupce 
1
 

                                                 
      

1
 jméno a podpis svědků poučení souhlasu pacienta, pokud pacient není schopen se vlastnoručně podepsat  

 


